Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 34
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 22. července 2013
přítomní členové OV:

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

omluvení členové OV:

Reese Jiří

Hosté :

0

Program:
 Zahájení
 Vzájemná spolupráce s úředníky MÚ Příbor
 Požadavky na Technické služby Příbor
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


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



Vzájemná spolupráce s úředníky MÚ Příbor

Osadní výbor konstatuje, že požadované informování členů OV o akcích probíhajících na území Hájova je
stále nefungující. V průběhu měsíce července bylo instalováno dopravní značení na obecní cestě kolem hřiště, bez toho
aniž by někdo o této činnosti informoval a toto projednal s Osadním výborem. Byl požádám tajemník města o písemné
zdůvodnění, bohužel do dnešního dne se toto neuskutečnilo.
Podobně požadoval Osadní výbor řádné převedení místního pohostinství ze SMMP do správy OISM, které se
opět řešilo pouze na formálně a k fyzickému předání a zdokumentování současného stavu vůbec nedošlo.



Požadavky na Technické služby Příbor

Osadní výbor požaduje opravu místní silnice k p. Drozdovi (mezi p. Ladislavem Matulou a p. Drozdem). Dále
navrhujeme i opravu příkopu u p. Huberta Kuchaře směrem na Černice.
Pan Jurečka informoval členy Osadního výboru, že v říjnu 2013 bude jmenována nová ředitelka Technických
služeb – ing. Gřesíková.



Dotazy, připomínky, požadavky OV

Osadní výbor opětovně požaduje zabezpečení, případně demolici zbylých pilířů a štítových stěn vyhořelé
stodoly U dvora. Není nijak zabezpečen vstup na požářiště a hrozí reálné nebezpečí úrazu. Opět chybí jakýkoliv zájem
o danou problematiku(viz. předchozí zápis)
Přes střechu opět zatéká do prostor místního pohostinství. V jarních měsících byla prováděna oprava, lze tohle
řešit formou reklamačního řízení??
Osadní výbor upozorňuje na nutnost zahájení jednání s Okresní správou silnic o potřebě vyčistit příkopy
kolem Václava Jalůvky, p. Lysa apod. Kabáta.
Pan Jurečka informoval, že srpna až října bude na Hájově vyměněn obecní rozhlas za nový, který bude
součástí integrovaného povodňového systému.
Na internetových stránkách Hájova jsou informace o novém zákonu o dřevinách.
Osadní výbor opětovně upozorňuje na zhotovení a realizaci výložníků veřejného osvětlení směrem od
pomníku ke křižovatce.
p. Břetislav Matula navrhl pozvat na některé další zasedání Osadního výboru patřičné referenty, kteří
zodpovídají za požadované a neplněné úkoly.
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Osadní výbor místní části Hájov

Kulturní a společenské záležitosti

5.7.2013 se uskutečnil tradiční letní večer.
27.7.2013 pořádají místní hasiči letní večer.
17.8.2013 se uskuteční tradiční „Hájovská pouť“, kterou pořádá KDU-ČSL s Kulturní komisí
3.8.2013 bude na Prchalově Den obce, který byl kvůli nepřízní počasí přeložen z května.
Osadní výbor vyjádřil znepokojení se zápisy z jednání Kulturní komise, které opět nejsou zveřejněny již od počátku
roku 2013. Osadní výbor upozornil předsedkyni paní Kmeťkovou aby se na příští schůzi KK přijalo usnesení k této
záležitosti.



Usnesení

Osadní výbor požaduje protokolární předání budovy místního pohostinství do správy OISM a to včetně
písemného posouzení celkového stavu budovy.
Osadní výbor opětovně požaduje zabezpečení, případně demolici zbylých pilířů a štítových stěn vyhořelé
stodoly U dvora. Není nijak zabezpečen vstup na požářiště a hrozí reálné nebezpečí úrazu.

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