Osadní výbor Hájek – Hajánky
Příloha č.2

Návrh priorit OV Hájek - Hajánky na rok 2017
projednaný na zasedání OV dne 26.8.2016, který vychází ze strategického plánu.
Návrh priorit je součástí zápisu 6/2016 OV ze dne 26.8.2016 v bodě 2.

I. Veřejný vodovod – posílení pitného zdroje pro místní část Hájek – Hajánky,
a vybudování nového vodovodu do horního Hájku
( Předprojektová příprava byla již zpracována, hlavní projektová dokumentace byla přislíbena v r. 2014.
Nebylo uskutečněno ani v roce 2015 a 2016, o což jsme žádali. )

Odůvodnění:
V dnešní době je v horním Hájku starý vodovod, který je v havarijním stavu a obyvatelé Hájku, jsou
především v letních měsících, často až několik dní bez vody.
Svépomocí čistí vodojem, odvzdušňují potrubí a udržují vodovod.
Tento stav je již z hlediska hygienického a především kvalitního života a bydlení dnešní doby
neúnosný.
Proto Vás žádáme o znovu projednání této žádosti.

II. Sklad paliva pro vytápění kulturního domu v Hajánkách
Z důvodu rekonstrukce a opravy fasády KD, která byla schválena v rozpočtu na rok 2016,
byl odstraněn dřevník, který sloužil pro ukládání dřeva a uhlí k vytápění pohostinství a KD.
Návrh řešení:
A.
Vybudovat na pozemku č. 229/1, v majetku města Tišnov, v sousedství KD přístřešek
pro ukládání paliva.
Spolek Vinohrad navrhuje, že dodá zjednodušený projekt se seznamem materiálu a svépomocí
přístřešek postaví a předá k užívání městu Tišnov.
Město Tišnov žádáme o poskytnutí stavebního materiálu a povolení.
B.
Využití sklepních prostorů pod KD ( bývalá hasička ).
Spolek Vinohrad navrhuje, že svépomocí opraví sklepní místnost, kde je nutná oprava izolace a nová
podlaha. ( V dnešní době jsou tyto prostory vlhké ).
Město Tišnov žádáme o poskytnutí stavebního materiálu, posudek odborníka o uskladnění
paliva v uzavřeném prostoru, odborný technologický postup opravy místnosti a vybudování
přístupové cesty k vchodu, pro navážení paliva ( uhlí, dřevo ).

III. Povrchová úprava parket v KD
Stav parket v kulturním domě je ve velmi špatném stavu, na několika místech není již vůbec patrná
jakákoliv povrchová vrstva chránící parkety a dochází k nevratnému poškození původních dřevěných
parket.
Návrh řešení:
Spolek Vinohrad navrhuje, že svépomocí provede vybroušení a nátěr parket.
Město Tišnov žádáme o zapůjčení speciálního stroje na vybroušení parket a nátěrový materiál.
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IV. Obnova vybavení kulturního domu.
Jedná se o stoly, židle a skříně.
Odůvodnění:
Vybavení kulturního domu, je z části již ve špatném stavu, i přes údržbu, kterou na židlích a stolech
provádíme, jsme byli nuceni několik kusů již odstranit z používání. Jedná se o rozbité židle,
a ulomené nohy u stolů.
Město Tišnov žádáme o poskytnutí části nových nebo starších ( Tišnovem nepoužívaných ) židlí a
stolů. Také bychom chtěli doplnit vybavení o starší skříně, pro uskladnění administrativy Osadního
výboru, drobného majetku Spolku Vinohrad a Zahrádkářů.

V. Rekonstrukce prostranství ( parkoviště a komunikace ) před KD
Žádost o rekonstrukci byla podána již do návrhu na rozpočet na rok 2016.
Odůvodnění:
Prostranství před KD slouží k všeobecnému využití pro obyvatele naší vesnice. Je to místo určené
pro parkování automobilů a je nedílnou součástí pohostinství a venkovního posezení. Povrch tohoto
prostoru je z velké části poškozen, jsou zde výmoly a vymleté díry po čištění. Kanalizační vpust na
srážkovou vodu bývá často zanešená a nyní po opravě vodovodu, kdy zde projížděly stavební stroje,
se kvalita povrchu ještě více zhoršila.
Město Tišnov žádáme o zvážení této žádosti.

VI. Vybudování zpevněné cesty k objektům nad KD
Jedná se o část cesty k nemovitostem (parcela č. 489 v majetku města Tišnov ), která se nachází nad
KD, vedoucí z Hajánek na Stanoviska.
Odůvodnění:
Cesta vede k nemovitosti, kde v dnešní době žijí čtyři obyvatelé s trvalým pobytem a třem rekreačně
obývaným chatám. Cesta je kamenitá, špatně udržovatelná, v období srážek dochází ke splavování
povrchu ( kamení), které znesnadňují příjezd a zanášejí prostor před KD.
Město Tišnov žádáme o položení odvodňovacích koryt a zpevnění povrchu části cesty.

VII. Rekonstrukce havarijního stavu cesty nad domy v Hajánkách
Jedná se o pokračování cesty od konce vesnice, nad domy v Hajánkách až po kapličku
( parcela č. 144/1 v majetku města Tišnov).
Odůvodnění:
Cesta slouží k příjezdu ke garážím a zadnímu vstupu do domů obyvatel Hajánek a jedná se také o
jedinou průjezdovou cestu v případě, kdy není možné projet vesnicí. V dnešní době je cesta z velké
části ve velmi špatném stavu. Od kapličky směrem za domy je vysoká navážka štěrku a kamení,
která je vyježděná, drží se v ní voda a během dešťů a zimy se zde tvoří velké kaluže.
Město Tišnov žádáme o opravu cesty – odbagrování, vyrovnání terénu a zpevnění.

VIII. Osvětlení hajánského kopce
Jedná se o příjezdovou komunikaci do Hajánek od Tišnova, která zároveň slouží jako jediná
přístupová cesta od autobusové zastávky.
Odůvodnění:
Z důvodu nedostatečného osvětlení komunikace do Hajánek, se OV dohodl s SUS JMK, že jako
první krok zorganizuje prořez větví a stromů podél komunikace, které brání dostatečnému osvětlení
hajánského kopce. V dnešní době jsou na celém cca 800 m úseku pouze čtyři funkční lampy VO,
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a to pouze v horní 1/3 kopce, zbývající část je zcela bez osvětlení.
Město Tišnov žádáme o výměnu dosavadních lamp za lampy výkonnější a doplnění osvětlení
až po zastávku v dolním Hájku.

IX. Víceúčelový přístřešek pro celoroční využití na místním hřišti
Jedná se o víceúčelový objekt bez pevných základů, který by sloužil k posezení a ochraně před
sluncem, při akcích pořádaných Spolkem Vinohrad a jako uložiště majetku spolku ( lavičky, stoly,
gril … ) v zimních měsících.
Návrh řešení:
Spolek Vinohrad navrhuje, že dodá zjednodušenou projektovou dokumentaci se seznamem
potřebného materiálu a svépomocí přístřešek vybuduje a předá do majetku města Tišnov.
Město Tišnov žádáme o dodání stavebního materiálu.

X. Točna pro autobusy
Město Tišnov žádáme o postupné dokončení plánované akce.

XI. Oprava cesty nad statkem Stanoviska
Jedná se o cestu v majetku Tišnova ( parcela č. 515/1, 515/2, 515/3 ) ležící nad statkem Stanoviska,
která slouží jako příjezdová cesta k obydlím a polím.
Cesta je ve velmi špatném stavu – nesjízdná a díky tomu auta a traktory jezdí přes vedlejší soukromý
pozemek ( pastvinu ), který tím znehodnocují.
Návrh řešení:
Město Tišnov žádáme o zasypání vyjetých kolejí a vyrovnání cesty.

OV Hájek – Hajánky, spolek Vinohrad a svaz Zahrádkářů Hajánky se snaží, aby
v místních částech zkvalitnil život obyvatel. Každoročně pořádáme úklid veřejného
prostranství a komunikací, brigády za účelem zprůchodnění a údržby cest, pečujeme
o třešňovou alej na Stanoviskách a sad na hajánském kopci.
Pořádáme okolo 20 kulturních a sportovních akcí pro naše obyvatele, především děti,
abychom je začlenili do života v obci a vedli k zodpovědnosti.
To vše za dobré spolupráce s radnicí města Tišnova a za finanční podpory formou
poskytnutých dotací pro místní spolek. I nadále hodláme ve spolupráci s městem pokračovat a
vložit svoji práci do plánovaných projektů.
Proto žádáme Radu města, aby tyto naše návrhy podpořila a zařadila do rozpočtu
města Tišnova na rok 2017.

…................................
Ladislav Kotouček
předseda OV
Dne: 10.9.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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