Osadní výbor Hájek – Hajánky
Příloha č.2

Návrh priorit OV Hájek - Hajánky na rok 2018
projednaný na zasedání OV dne 25.8.2017, který vychází ze strategického plánu.
Návrh priorit je součástí zápisu 5/2017 OV ze dne 25.8.2017 v bodě 2.

I. Veřejný vodovod – posílení pitného zdroje pro místní část Hájek – Hajánky
a vybudování nového vodovodu do horního Hájku
( Předprojektová příprava ( posílení vodního zdroje ) byla již zpracována, hlavní projektová dokumentace
byla přislíbena v r. 2014.

Odůvodnění:
V horním Hájku je starý vodovod, který je v havarijním stavu a obyvatelé Hájku, jsou především
v letních měsících, často až několik dní bez vody.
Proto Vás žádáme o znovu projednání této žádosti.

II. 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 žije 5 obyvatel s trvalým pobytem a třem rekreačně
obývaným chatám. Cesta je kamenitá, špatně udržovatelná. V období srážek dochází ke splavování
povrchu ( kamení a jiný drobný materiál ), které znesnadňují příjezd a zanášejí srážkové vpusti a
prostor před KD.
Město Tišnov žádáme o položení odvodňovacích koryt a zpevnění povrchu části cesty.

III. Rekonstrukce 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. 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.

IV. Doplnění osvětlení komunikace v kopci do Hajánek
Jedná se o příjezdovou komunikaci do Hajánek od Tišnova, která zároveň slouží jako jediná
přístupová cesta od autobusové zastávky.
Odůvodnění:
V dnešní době jsou na celém cca 800 m úseku pouze čtyři funkční lampy VO, a to pouze v horní 1/3
kopce, zbývající část je zcela bez osvětlení.
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Město Tišnov žádáme o projednání možnosti a případné doplnění osvětlení komunikace,
které by se napojilo od spodního stožáru u autobusové zast., alespoň ve spodní polovině kopce.

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

VI. Postupná rekonstrukce místních a účelových komunikací

Žádáme Radu města, aby tyto naše návrhy podpořila a zařadila do rozpočtu
města Tišnova na rok 2018.

…................................
Ladislav Kotouček
předseda OV
Dne: 6.9.2017
Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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