Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis OV č. 30

z jednání Osadního výboru v Hájově dne 18. března 2013
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Břetislav,

omluvení členové OV:

Reese Jiří, Matula Václav,

Hosté :

ing. Strakoš

Program:
1. Zahájení
2. Oprava vstupu do kulturního domu
3. Úprava odvětrávání odpadní kanalizace
4. Zprávy z města
5. Technické služby
6. Umístění velkoobjemových kontejnerů
1.

Zahájení

Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy OV a hosty.

2.

Oprava vstupu do kulturního domu

Byly vytvořeny tři návrhy pro opravu a realizaci opravení vchodu do kulturního domu (viz příloha). Dle vyjádření p. Bajnara lze zvažovat z finančního hlediska pouze s variantou č., financovanou z rezervy rozpočtu se souhlasem
vedení města.
Osadní výbor s uvedenou variantou souhlasí a doporučuje výměnu stávajícího poškozeného obkladu za nový ve
stávajících rozměrech na výšku a obložení protáhnout až k hraně stěny.
Osadní výbor doporučuje dle projektu obklad „cihla Klinker pásek (tmavě červený)“.

3.

Úprava odvětrávání odpadní kanalizace

Osadní výbor požaduje v rámci úprav stávajícího řešení odvětrávání z kanalizace na dámských záchodech –
odvětrávání odpadní kanalizace zasekat a vézt v podlaze a ve zdi v PLNÉ délce potrubí.

4.

Zprávy z města

Se zprávami a novinkami z města seznámil osadní výbor starosta ing. Strakoš. Informoval o tom, že se město
Příbor v soutěži historické město dostalo do finále mezi poslední 3 účastníky.
Také se připojuje k akci „Hodina země“, které se uskuteční 23.3.2013 v době od 20.30 – 21.30 hod. Osadní
výbor souhlasí s připojením k této akci a po uvedenou dobu bude zajištěno vypnutí osvětlení kaple a veřejného osvětlení
kolem ní. O akci bude veřejnost informována na stránkách Hájova a v rozhlase.

5.

Technické služby

Technické služby započaly na území Hájova s jarním úklidem po zimní údržbě. Již jsou uklizeny první části
obce a úklid by měl pokračovat podle harmonogramu v následujících dnech.
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6.

Osadní výbor místní části Hájov

Umístění velkoobjemových kontejnerů

Pan Jurečka opět nastínil možnost umístění velkoobjemového kontejneru v katastru obce Hájov na sběr
„zeleného odpadu“. Byly vytipovány dvě místa pro umístění a to v lokalitě „Černice“ u rybníku a na spojovací komunikaci
pod pomníkem. Kontejner by se na uvedených místech umísťoval vždy v pravidelných intervalech – po 14-ti dnech.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 22. března 2013
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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