Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění U S N E S E N Í z předcházejících zasedání OV v roce 2012, 2013, 2014, 2015
k zápisu č. 4/2015 ze dne 19.4.2015 v areálu kulturního domu v Hajánkách

3d_7_2012
3c_2_2015

Oprava přeložky ovládacího kabelu od zdroje vody k rezervoáru v místní části
Hajánky
NESPLNĚNO - V ŘEŠENÍ
Zajistí: M. Nejez
Nový termín: 20.5.2015
Je nutné dále jednat s p. Ing. Šikulou a Vodárenskou a.s. Tišnov

6c_7_2012

Úprava prostranství a prodloužení kanalizace pro odvod povrchových vod pod
kulturním domem v Hajánkách
NESPLNĚNO - V ŘEŠENÍ
Bude se i nadále v této věci jednat s vedením města.

4d_6_2013
3f_2_2015

Dokončení zapojení automatického zvonění a instalace el. zásuvky v kapličce.
NESPLNĚNO - V ŘEŠENÍ

Zajistí: M. Nejez

Nový termín: 20.5.2015

Nechat vypracovat cenovou nabídku pro realizaci.
5c_3_2014

OV navrhuje vyčištění horní propusti a označení obou hlubokých propustí v obou
směrech do kopce na Hajánky.
SPLNĚNO
Propusti jsou vyčištěny.

4a_8_2014

Komunikace přes místní část Hajánky u č.p. 25 ( zatáčka u p. B. J. ) sedá – propadá
se po opravě kanalizace a zdržuje se zde po deštích voda. Rovněž je nutné
přehodnotit stav komunikace od křižovatky po kapličku v místní části Hajánky –
stávající stav vznikl po budování kanalizace odvodu povrchových vod ( jedná se o
výtluky a propadání komun. ).
V JEDNÁNÍ
Zametání místních částí proběhne koncem měsíce dubna, poté může dojít k opravám
komunikace.

4f_8_2014

Je nutné provést prořez větví zasahujících do vedení VO a zároveň bránících
významu světelných bodů, které tím neplní svůj účel – nebezpečí potrhání vedení.
Rovněž bylo dohodnuto zvýšení počtu světelných bodů do hajánského kopce.
SPLNĚNO
Světlo bylo zprovozněno a prodlouženo nad komunikaci pomocí výložníku.

4ch_1_8_2014 Dětské hřiště v místní části Hajánky – úprava skluzavky a vytvoření místa na

trampolínu.
V JEDNÁNÍ
Dne 25.3.2015 proběhla prohlídka hřiště s p. Ing. Drhlíkem

8j_6_2014

Rozšíření místa pro vývěsky.
V JEDNÁNÍ
Dne 25.3.2015 proběhla prohlídka místa s p. Ing. Drhlíkem a bylo dohodnuto, kde bude
vývěska umístěna.

8i_1_2015

Odhazování odpadků podél cesty z autobusu.
V JEDNÁNÍ
Dne 25.3.2015 proběhla prohlídka místa s p. Ing. Drhlíkem a bylo dohodnuto, kde bude
druhý koš v kopci umístěn.

3i_2_2015

Heraldický znak pro místní část.
SPLNĚNO
Na jednání OV dne 19.4.2015, byly členům OV přeloženy 4 návrhy heraldického znaku
pro místní část, které nám zaslal pro schválení p. Mgr. Durec. Hlasováním OV byla
vybrána varianta č.1.

5_2_2015

Oprava žlabů v uličce kolem domu č.p. 4.
VYPUSTIT Z USNESENÍ – Soukromá záležitost

…................................
Ladislav Kotouček
předseda OV

Zapsala : Pavlína Pospíšilová

….................................
Hana Chromá
místopředseda OV

