Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
USNESENÍ
k zápisu č. 3/2016 ze dne 30.3.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Usnesení z jednání OV
1_3_2016

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu J. Girszewskeho
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_3_2016

OV Hájek – Hajánky bere na vědomí plán Jarní brigády úklidu místních částí.
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
3_3_2016

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.

4a)_3_2016

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

Termín: 22.4.2016

4b)_3_2016

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.
Projednat tuto žádost z důvodu bezpečnosti znovu s městem Tišnov.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: 22.4.2016

4c)_3_2016

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

4d)_3_2016

Termín: 22.4.2016

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
Termín: 22.4.2016

4e)_3_2016

P. 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
Termín: 10.4.2016

4f)_3_2016

P. 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)_3_2016

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

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

Dne: 4. dubna 2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

Termín: 22.4.2016

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

