Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2014, 2015, 2016
k zápisu č. 5/2016 ze dne 24.6.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

4a)_8_2014

Komunikace od křižovatky po kapličku v místní části Hajánky – jedná se o výtluky
a propadání komunikace
Komunikace byla opravena při jarní údržbě silnice.
SPLNĚNO

6d)_7_2015

Altán na hřišti v Hajánkách - Prověřit vybudování altánu během roku 2016.
Požádat o možnost zřízení přípojky pro 1 světelný bod na hřišti.
Stále nebyl schválen územní plán.
Zajistí : M. Nejez, V. Pospíšil

4b)_8_2015

Termín: Průběžně

Vodovod do horního Hájku.
P. Malášek občany navštíví osobně s návrhem průzkumu zájmu o připojení
vodovodu v horním Hájku .
Zajistí: P. Malášek
Termín: 26.8.2016

4a)_2_2016

Dřevník u kulturního domu
Dřevník na uskladnění dřeva bude ve sklepních prostorách pod KD.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: 26.8.2016

4c)_3_2016

Rozšíření osvětlení na hajánském kopci a přidání několika světelných bodů.
Požadavek na rozšíření osvětlení byl ze strany města zamítnut.
OV zjistí majitele pozemků okolo silnice do Hajánek a písemně je vyzve k prořezání
stromů a větví, které zasahují do vozovky a brání proniknutí světla, které by
z lampy pod Hajánkami mohlo osvětlit alespoň spodní část kopce.
Zajistí: L. Kotouček, V. Pospíšil, H. Chromá
Termín: 26.8.2016

4g)_3_2016

Zničená lavička u autobusové zastávky.

4g)_2_2016

Nová lavička byla z důvodu bezpečnosti umístěna do autobusové zastávky.
SPLNĚNO
Cesta nad domy v Hajánkách, je již dlouhá léta ve velmi špatném stavu.

5b)_4_2016

Zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2017 její celkovou rekonstrukci.
Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně
Rozhlas v Hajánkách
Osadní výbor se pokusí svépomocí zprovoznit rozhlasové zařízení.
Zajistí: M. Nejez, V. Pospíšil

5c)_4_2016

Termín: Průběžně

Žádost občana V. A., majitele pozemků v lokalitě Stanovisko, aby město Tišnov
opravilo cestu ve svém vlastnictví nad dvorem Stanovisko.
Bylo přislíbeno vyhotovení a umístění cedulí se zákazem vjezdu na soukromý
pozemek pana V.A.
Opravu cesty ve vlastnictví Tišnova, prozatím nebude možné uskutečnit.
Zajistí: P. Malášek

Termín: 26.8.2016

5d)_4_2016

Postřik trávy podél obrubníků komunikace v Hajánkách.
Bylo přislíbeno p. Ing. Kubíčkem, že postřik trávy bude proveden v průběhu
prázdnin.
Zajistí: P. Malášek
Termín: Průběžně

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

Zapsala : Pavlína Pospíšilová

….................................
Hana Chromá - člen
ověřovatel zápis

