Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 49
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 22.září 2014
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Matula Václav, Kuchař Jiří, Petr Karel, Matula Břetislav,

omluvení členové OV:

Kmeťková Ivana,

Hosté :

ing. Strakoš Milan, p. Šrámek Jaroslav, p. Podstavek Václav

Program:
 Zahájení
 Představení nových projektů školky
 Parkování před školkou a příčný práh před obchodem
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


Zahájení
Předseda OV p. Jurečka přivítal všechny přítomné členy OV a hosty a zahájil jednání OV.



Představení nových projektů školky

Pan Podstavek představil členům Osadního výboru budoucí vize směřování mateřské školky na Hájově.
V záměru je získat pozemky na Hájově za účelem založení kompletní zahrady s ovocnými stromy, keři a také vlastními
ovocnými a zeleninovými výpěstky. Součástí by měla být i ohrada s domácími zvířaty. Tato plocha by mohla být
v budoucnu využívána i občany obce jako oáza klidu.



Parkování před školkou a příčný práh před obchodem

Byla prezentována stížnost místních obyvatel k parkování před školkou, hlavně v exponovaných časech při
přivážení a odvážení dětí (parkování až tří aut vedle sebe). Byl zpracován projekt odborem investic na možné
parkování, které ale potřebám nevyhovuje a Osadní výbor se usnesl, že prozatím se parkování ponechá beze změn. Pan
Podstavek vyřeší parkování zaměstnanců školky mimo ploch před školkou, kde přibudou další tři místa. Zároveň pan
Podstavek upozorní rodiče k ohleduplnému parkování. V případě dalších potíží bude požádána o spolupráci Městská
policie.
Na základě požadavku pana Šrámka Osadní výbor projednával možnost umístění příčného prahu před
obchodem pro snížení rychlosti. Dle měření Městské policie nebylo zaznamenáváno překračování rychlostí a i
vzhledem k blížící se křižovatce řidiči již zvolňují. Osadní výbor se usnesl, že nesouhlasí s instalací příčného prahu.


Dotazy, připomínky, požadavky OV

Pan Strakoš informoval o dodání objednaných kompostérů do konce roku, ještě zbývá k možné rezervaci 20ks
– možno volat ing. Volné. Také informoval o následcích bleskové povodně, byla zaplavena škola npor. Loma zahrady a
místní cesty. U cesty pod pomníkem (směrem na Kateřinice) ujíždí na pozemku p. Petra Böhma svah do příkopu. Je
třeba zjistit, zda se dá svah nějak sanovat a zpevnit. Požádat o možnost zajištění případných dotací p. Hajdu.
Osadní výbor požaduje, aby MÚ požadoval Okresní správu silnic o opravu silnice vedoucí přes obec, začíná
být v havarijním stavu.
Pan Šrámek informoval o opravách a úpravách venkovních prostor a pergoly, oprava lavic. Upozornil na
nutnost vyčištění (protlačení) odpadového žlabu od okapu u hasičárny, který je již značně zanesený a nelze jej
standardně vyčistit.
Před obecními volbami bude provedeno vymalování obecního domu.

Strana 1 (celkem 2)

Město Příbor


Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti
Dne 30.8.2014 se uskutečnila již tradiční noční hasičská soutěž v rámci Beskydské ligy.
Dne 13.9.2014 pořádali zahrádkáři tradiční vinobraní
Dne 12 a 13. 10 bude tradiční Hájovský krmáš



Usnesení
Osadní výbor požaduje zahájit jednání o opravě okresní silnice vedoucí přes obec
Osadní výbor schválil návrh rozpočtu na rok 2015

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 22. září 2014
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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