Osadní výbor Hájek – Hajánky

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Zápis č.

3/2016 ze dne 30.3.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

L. Kotouček, P. Pospíšilová, M. Nejez, V. Pospíšil, H. Chromá, P. Malášek, J.Girszewski

Hosté:

M. Filipi, J. Filipi, J. Dvořák, K. Chlupová

Omluven:

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:05 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

Pavlínu Pospíšilovou
Jaroslav Girszewski
7

přítomno

pro

7

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Jarní úklid místních částí Hájek - Hajánky - Stanoviska
3. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 19.2.2016
4. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.......)
5. Usnesení
6. Závěr
Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.
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2. Jarní úklid místních částí Hájek - Hajánky – Stanoviska
OV Hájek – Hajánky ve spolupráci se Spolkem Vinohrad a ZO ČZS Hajánky se dohodli, že letošní
brigáda „ Jarní úklid místních částí Hájek – Hajánky a Stanoviska“, proběhne 16. dubna 2016 v termínu
celorepublikové akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“, což je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky, jejímiž partnery jsme se stali (Spolek Vinohrad ). Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Bližší informace o této akci naleznete na
www.uklidmecesko.cz.
Začátek brigády bude v 8:30 hodin u KD, plán úklidu bude upřesněn podle počtu brigádníků.
Spolek Vinohrad zajistí občerstvení pro všechny brigádníky.
Spolek Vinohrad, také při této příležitosti pořádá akci Železná sobota, kdy požádá občany formou
letáků, aby pokud mají zájem, nachystali železný šrot před své domy a během brigády ho budou svážet.
Peníze za odevzdané železo budou vloženy do pokladny spolku.
Požádat pana Ing. V. Drhlíka o poskytnutí pytlů na odpad a přistavení kontejneru.
Zajistí: L. Kotouček

Termín: 10.4.2016

Informovat občany formou letáků do schránek a uveřejnit tuto informaci na webových stránkách.
Zajistí: P. Pospíšilová, V. Pospíšil

Termín: 10.4.2016

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí plán Jarní brigády úklidu místních částí.

Usnesení:

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

3. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 19.2.2016
4a)_2_2016

Dřevník u kulturního domu – při opravě fasády by bylo vhodné vybudovat nový dřevník,
který je nezbytný pro provoz KD a restaurace.
Bylo nám sděleno, že po opravě fasády nebude dřevník již na stávajícím místě
obnoven, musí se najít nové prostory, kde se bude uhlí a dřevo skladovat. Ing. Štarha
navrhl, aby se palivo ukládalo do sklepních prostor, které jsou nevyužívané.
Souhlasíme s tímto návrhem, ale bude nutné tyto prostory přizpůsobit tak, aby byly
vhodné pro tyto účely.
Dále projednat s panem Ing. Štarhou.
Zajistí: L.Kotouček
Termín: 22.4.2016

4b)_2_2016

Žádost obyvatelky paní D.J. na zrušení zvonění v místní kapličce v 6 hodin ráno,
jelikož pravidelně budí její dvouleté dítě.
Zvonění v 6.00 hodin ráno, bylo po dohodě zrušeno na dobu 2 roků.
Zajistí: V. Pospíšil

4d)_2_2016

SPLNĚNO

Předseda OV informoval přítomné, o podpoře třídění odpadu v domácnostech a možnosti
vyzvednutí sady plastových tašek pro třídění odpadu.
Předat tuto informaci občanům
Zajistí: P. Pospíšilová

SPLNĚNO
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4e)_2_2016

Reakce na dopis pana J.S. z Jamného, ohledně lípy u kapličky v Hájku.
Zaslat panu J.S. Znalecký posudek o zdravotním stavu lípy.
Zajistí: P. Pospíšilová

4f)_2_2016

SPLNĚNO

Jarní brigáda – domluva se Spolkem Vinohrad, že termín jarní brigády bude v den
celorepublikové akce „ Ukliďme svět - Ukliďme Česko „ což vychází na sobotu
16. 4 2016. V tento den zároveň vyhlásíme železnou sobotu.
Znovu upozornit spoluobčany na dodržování obecní vyhlášky o užívání veřejného
prostranství. Občané budou vyzváni, aby k tomuto datu uklidili obecní pozemky, na
kterých opět vznikají černé skládky.
Zaslat výzvu občanům k úklidu obecních pozemků.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 16.4.2016

4g)_2_2016

Cesta nad domy v Hajánkách, je již dlouhá léta ve velmi špatném stavu.
Zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2017 její celkovou rekonstrukci.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 19.2. 2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

7

pro

7

4. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)
4a) Žádost obyvatelky Hájku paní Z.F. o rozšíření veřejného osvětlení v Hájku. Jednalo by se
asi o 3 - 4 světelné body.
Projednat tuto žádost s městem Tišnov.
Zajistí: L. Kotouček, V. Pospíšil
Hlasováno :

přítomno

7

pro

Termín: 22.4.2016

7

4b) Žádost obyvatelky Hájku paní Z.F. o znovu projednání umístění zrcadla v zatáčce
v Hájku „ u Formanových“ , kde je kritické místo, a i když je zde nejvyšší povolená rychlost průjezdu
30 km/hod, málokterý řidič tuto rychlost dodržuje a dochází zde k prudkému dobržďování v případě
míjení se s jiným autem nebo při pohybu chodců, zejména dětí.
Předseda OV informoval členy, že tento problém byl již v minulosti řešen dopravní policií, která
navrhla omezení rychlosti při průjezdu Hájkem na 30 km/hod a umístění zrcadla bylo zamítnuto.
Projednat tuto žádost z důvodu bezpečnosti znovu s městem Tišnov.
Zajistí: L. Kotouček
Hlasováno :

přítomno

7

pro

Termín: 22.4.2016

7
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4c) Martin Nejez navrhnul, znovu projednat rozšíření osvětlení na hajánském kopci a přidání
několika světelných bodů, aby osvětlení splňovalo normy pro osvětlení ulice. Hajánský kopec je jediná
přístupová cesta k autobusové zastávce a kopec je v dnešní době z velké části neosvětlený.
Znovu projednat s městem Tišnov.
Zajistí: L. Kotouček, M. Nejez
Hlasováno :

přítomno

7

pro

Termín: 22.4.2016

7

4d) Předseda OV informoval členy, že proběhla prohlídka a kontrola zatrubnění, které se
zúčastnili Ing. V. Šikula a Ing. Z. Košťál, při které bylo zjištěno, že v zadní části byla neznámým
občanem vysypána stavební suť a na okraji upraveného terénu někdo pálil vyvezený odpad.
Je nutné upozornit občany, aby do tohoto prostoru, nevyváželi odpad a neznečišťovali povrch
a okolí zatrubnění.
Bude nutné opatřit tento prostor informativními cedulemi ZÁKAZ SKLÁDKY.
Zajistí: V. Pospíšil
Hlasováno :

přítomno

7

pro

Termín: 22.4.2016

7

4e)
Pavlína Pospíšilová informovala, že 19.4.2016 bude v obci Hajánky od 15:30 – 18:00 hodin
přistaven u KD kontejner na velkoobjemový odpad.
Předat tuto informaci občanům formou letáků do schránek a na nástěnku.
Zajistí: P. Pospíšilová
Hlasováno :

přítomno

7

pro

OV BERE NA VĚDOMÍ
Termín: 10.4.2016

7

4f) Pavlína Pospíšilová informovala, že dne 24.3.2016 zaslala fotografie o aktuálním stavu lípy
v Hájku panu Ing. Drhlíkovi a panu Ing. Šikulovi. Zároveň vznesla dotaz, kdy proběhne odborný
prořez a ošetření stromu.
OV BERE NA VĚDOMÍ

4g)
Jaroslav Girszewski vznesl dotaz, kdo po autonehodě pana J.J. z Tišnova, který při sjezdu
z hajánského kopce narazil do lavičky u autobusové zastávky a kompletně ji zničil, tuto lavičku
nahradí.
Zjistit majitele lavičky a informovat se u pana J.J., jak proběhl postup při nahlášení nehody, kdo
lavičku zaplatí.
Zajistí: J. Girszewski, P. Malášek
Hlasováno :

přítomno

7

pro

Termín: 22.4.2016

7
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5. Usnesení
Viz. Usnesení

6. Závěr

Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 21:15 hodin.

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

….................................
Jaroslav Girszewski - člen
ověřovatel zápisu

Dne: 4. dubna 2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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