Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 32
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 17. července 2017
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Vlček Martin,

omluvení členové OV:

Šrámek Jaroslav, Matula Břetislav

Hosté :

0

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Řešení oprav komunikací
3. Dotazy, připomínky, požadavky OV
4. Kulturní a společenské záležitosti
5. Otevřené požadavky z minulých zápisů
6. Usnesení
1.

Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy Osadního výboru, a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o
schválení programu schůze dle předchozí pozvánky :
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Vlček Martin, Maula Břetislav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen

2.

Řešení oprav komunikací

Členové OV navrhli opravu místních komunikací živičným povrchem – hlavně cesta na Černicích od
transformátoru, kolem p. Koláře a zpátky směrem ke školce (viz příloha č.1)
Dále požadujeme opravit výtluky v komunikaci před pohostinstvím a obecním domem, kde se pohybuje velké
množství lidí a reálně hrozí možnost úrazu
OV požaduje řešit opravu cesty k p. Černému a následně protažení navazující stezky do Rychaltic. OV
společně s MÚ Příbor inicioval jednání ohledně opravy s MÚ Hukvaldy a ten jednal neprodleně – na své straně již mají
stezku i zpevněnou i pro cyklisty (viz příloha č. 2).

Dotazy, připomínky, požadavky OV
Členové OV byli seznámeni s čerpáním rozpočtu OV za 1. pololetí 2017
Požadujeme stále upravit a odstranit zbytky betonového základu po původním nevhodném umístění skříňky.
OV požaduje odstranění náletové borovice v prostoru živého plotu před pohostinstvím, kde ohrožuje
bezpečnost silničního provozu a brání ve výhledu v křižovatce. Zároveň požadujeme úpravu (zastřižení) živého plotu
před pohostinstvím (také z důvodu bezpečnosti) a zastřižení plotu u pomníku padlých
p. Jurečka informoval o probíhajícím výběrovém řízení na pořízení a následně umístění stacionárního radaru
na měření rychlosti. OV se shodl na umístění v blízkosti kaple, ve směru od bývalého zahradnictví.
Stále je v řešení a v jednání s p. Carbolem ohledně pravidelných návštěv pojízdné prodejny v naší obci –
předběžný termín je prozatím stanoven na 1.9.2017
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Kulturní a společenské záležitosti

Dne 8.7.2017 pořádal OV společně s ČZS letní odpoledne s cimbálovou muzikou k 60-tiletému výročí založení
organizace v obci s cimbálovou muzikou
Dne 29.7.2017 pořádají místní hasiči tradiční letní večer
Dne 12.8.2017 bude pořádat OV tradiční pouť s hudbou Javořinka

4.

Otevřené požadavky z minulých zápisů
Oprava poničených obrubníků od p. Matuše k p. Jalůvkovi
Vyčištění ucpaných vpustí kanalizací

5.

Usnesení

Osadní výbor požaduje opravy cest kolem pohostinství a obecního domu, k p. Janákovi, kolem Kolářů zpět ke
školce a také k p. Černému a následně navázat na komunikaci do Rychaltic
Osadní výbor požaduje odstranění náletové borovice a úpravu živých plotů před pohostinstvím a u pomníku
padlých.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 20. července 2017
Radek Jurečka
předseda osadního výboru

Příloha č. 1

Strana 2 (celkem 4)

Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov
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