Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 32
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 20. května 2013
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Matula Václav, Kuchař Jiří, Reese Jiří

omluvení členové OV:

Matula Břetislav

Hosté :

Program:
 Zahájení
 Úprava povrchu u školky
 Den obce Prchalov
 Informace o činnosti v katastru obce Hájov
 Zajištění budovy po požáru
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


Zahájení

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



Úprava povrchu u školky

Osadní výbor urguje dokončení úpravy kameninového povrchu před mateřskou školkou – buď p. Podstavkem, nebo
městem. Po vyasfaltování krajnice je třeba dokončit i vodorovné dopravní značení (žlutá podélná čára).



Den obce Prchalov

Dne 25.5.2013 se uskuteční „Den obce Prchalov“, kterého se také zúčastní sportovní zástupci Hájova. Budou
reprezentovat a obhajovat prvenství z minulého ročníku v „ringu“. Jsou zváni všichni občané.



Informace o činnosti v katastru obce Hájov

Osadní výbor požaduje informace od vedoucích odborů o činnostech prováděných na území místní části
Hájov, zodpovědných za tyto činnosti (opravy cest, výložníky veřejného osvětlení, propustek u pomníku a podobné) .
Zároveň Osadní výbor požaduje informace o povolení využívání veřejného prostranství soukromými osobami
dopředu a požaduje možnost o možném povolení hlasovat a doporučit.
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Reese Jiří, Matula Václav
Proti :
0
Zdržel se : 0



Zajištění budovy po požáru

Osadní výbor upozorňuje na nutnost zajištění, nebo demolici budovy (stodoly) u „Hájovského dvora“ po
požáru. Na požářišti hrozí nebezpečí úrazu pro děti a obyvatale Hájova, kde hrozí zřícení stěn a pilířů. Nedaleko
požářiště je autobusová zastávka.
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Osadní výbor místní části Hájov

Dotazy, připomínky, požadavky OV

Pan Kuchař vznesl dotaz, kdy bude dokončeno zábradlí u opraveného vstupu do místního pohostinství.
Pan Jurečka upozornil na nutnost opravy a preventivní údržby dřevěných částí a zařízení pergoly, stolů pod
pergolou a vrat hospodářské budovy.
Kulturní komise a p. Lukáš Drozd zajistí pokácení tradičního máje.
Paní Šrubařová (ředitelka školky) má výhrady k umístění nového kontejneru na elektroodpad – nyní na
nezpevněné ploše u hřiště školky. Osadní výbor se dohodl s p. Jiřím Kuchařem, že kontejner se umístí na upravené
ploše u místního obchodu.
Pan Kocourek zmínil úspěch našich malých hasičů, kteří v celostátní hře „Plamen“ získali první místo
v okresním kole v kategorii mladších žáků



Kulturní a společenské záležitosti

15.6.2013 bude oslava „Dne dětí“ – pořádá Liga žen a hasiči



Usnesení

Osadní výbor požaduje dokončení krajnice podél školky a dokončit vodorovné dopravní značení.
Osadní výbor požaduje informace o činnostech prováděných na území místní části Hájov a o možném povolování
využívání veřejných prostranství.
Osadní výbor požaduje zabezpečení požářiště u Hájovského dvora

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 20. května 2013
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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