Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 5
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 16. března 2015
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Kmeťková Ivana, Matula
Břetislav

omluvení členové OV:

Vlček Martin

Hosté :

ing. Majer B., p. Drozd L.

Program:
1. Zahájení
2. Příjezdová cesta k p. Drozdovi
3. Informace starosty města
4. Dotazy, připomínky, požadavky OV
5. Usnesení
1.

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

2.

Příjezdová cesta k p. Drozdovi

Pan Lukáš Drozd informoval Osadní výbor a starostu města s nastalými problémy příjezdové cesty k jejich
nemovitosti, Je nedohledatelná historie cesty a je vedena jako účelová komunikace. Po prodeji pozemku se část ocitla
na soukromém pozemku. Doporučeno se písemně obrátit s problémem na odbor města k možnému dohledání starých
dokumentů.

3.

Informace starosty města

Pan Majer informoval o předpokladu dokončit veškeré opravy kulturního domu v tomto roce – po první změně
rozpočtu mohou být schváleny peněžní prostředky na dokončení oprav.
Úprava svahu pod pomníkem – v současné době se připravuje projekt na sanaci svahu, další kroky se
připravují.
Byla navrhnuta možnost návštěvy některého člena Osadního výboru na Kulturní komisi města Příbora
k vzájemnému seznámení se s akcemi.

4.

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Osadní výbor byl upozorněn na přítomnost domovního odpadu v potoku „Klenosek“, byl objeven až u
myslivecké chaty v Příboře.
Osadní výbor byl upozorněn na zaplavování pozemků u p. Šrámka a pí. Mutinové při větších deštích, po
opravě povrchu silnice u školky. Doporučuje se nechat situaci prověřit p. Šimíčkem.
Proběhlo čištění příkopů a kanálů Technickými službami a také čištění pozemních komunikací po zimní
údržbě, vše v pořádku a velké poděkování Technickým službám.
Osadní výbor vyslovuje požadavek na dodání stromu na májku a dřeva na vatru k výročí osvobození
z místního lesa.
Pan Jurečka informoval, že proběhly výroční schůze Klubu důchodců a Českého zahrádkářského svazu.
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5.

Osadní výbor místní části Hájov

Usnesení

Osadní výbor požaduje prověření zaplavování pozemků u p. Šrámka a pí. Mutinové
Osadní výbor vyslovuje poděkování Technickým službám za zimní údržbu i následný úklid a také za vyčištění
příkopů na Hájově.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 17. března 2015
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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