Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 33
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 28. srpna 2017
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Vlček Martin, Matula Břetislav

Hosté :

Majer Bohuslav, Forišková Dana, Šimíček Jaroslav

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Oprava komunikace D 48 Rychaltice - Rybí
3. Dotazy, připomínky, požadavky OV
4. Kulturní a společenské záležitosti
5. Usnesení
1.

Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné hosty a 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, Šrámek Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : 0
Program schůze byl schválen

2.

Oprava komunikace D 48 Rychaltice - Rybí

Pan Šimíček informoval členy OV o přípravě výstavby silnice D 48, nové řešení pro Hájov a výstavbě
vedlejších komunikací. Na projekci ukázal budoucí trasu a nové sjezdy plánované trasy. Také informoval o schůzce
s investory a veřejností, kde byla tato stavba také projednávána.
Zároveň informoval o jednání s investory ohledně jízd nákladních automobilů přes Hájov a využití Hájovského
dvora ke skládce ze stavby. Objekt Hájovského dvora je pronajat soukromé firmě a stavebním firmám, odbor životního
prostředí bude hlídat, zda v areálu nejsou skladovány nebezpečné materiály.

Dotazy, připomínky, požadavky OV
Pan Jurečka informoval o přetrvávajícím požadavku OV řešit opravu cesty od p. Hajdy k p. Černému a
následně protažení navazující stezky do Rychaltic. Paní Forišková informovala o předcházející schůzce s představiteli
MÚ Hukvaldy a slíbila další informace po jednání na příslušném odboru.
Paní Forišková informovala o přípravě popelnic na bioodpad z domů a zahrad, který dostanou všichni
obyvatelé k používání.
Paní Kmeťková vznesla dotaz, zda je možno prověřit množství dodávaných měsíčníku na Hájov, někteří
občané si stěžují, že měsíčník nedostanou na obvyklém místě.
Pořádáním krmášové zábavy byl opět požádán provozovatel pohostinství p. Petr Kuchař.
Paní Kmeťková informovala o přípravě aktualizace informační tabule na obecním domě, tabule již byla zadána
do výroby.
Na prezentaci Osadního výboru na hasičské noční soutěži byl určen zástupce p. Pavel Kocourek
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Šrámek Jaroslav
Proti :
0
Zdržel se : Kocourek Pavel,
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3.

Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti

Dne 9.9.2017 se uskuteční tradiční hasičská noční soutěž o Hájovský pohár se začátkem v 20.30 hod.
Dne 23.9.2017 se uskuteční tradiční vinobraní

4.

Usnesení
Osadní výbor žádá řešení dopravy nákladních stavebních strojů přes katastr Hájova
Osadní výbor pověřil p. Kocourka prezentací na noční hasičské soutěži.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 31. srpna 2017
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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