Osadní výbor Jamné (dále jen OV)
Zápis č. 2/2018 ze dne 7.2.2018 v Jamném
Přítomni: Procházka J., Riedl J., Bednář O., Komárek P., Navrátil L., Odehnal J., Suchomel M.,
Němcová J.
Omluveni: Navrátilová D.,
Hosté: Němec P., Vítek J., Marcelisová N.,
1. Zahájení, program zasedání
Jiří Procházka – předseda OV přivítal přítomné v 19:00 hodin, zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanovil :
Zápis ověří :

Michala Suchomela
Jan Riedl

Program jednání:
1.

Zahájení, program zasedání

2.

Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova

3.

Změna územního plánu v Jamném

4.

Informace o chráněné přírodě v Jamném

5.

Masopust 2018

6.

Brigáda prořezání cesty Rejholec

7.

Zápis do kroniky

8.

Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)

9.

Závěr

Hlasováno: přítomni: 8, pro: 8
2. Informace o tématech a úkolech z minulého zasedání OV a města Tišnova
Jiří Procházka informuje o tom, že pan Drhlík a pan Král se byli podívat ve škole ohledně
probourání příčky a opravy toalet.
Kanál u vodárny není stále opraven.
Na rozcestník bude umístěna maketa dravce.
Usnesení: Předseda Jiří Procházka informoval o tématech a plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Změna územního plánu v Jamném
Jana Němcová žádá o provedení změny územního plánu Tišnov. Jedná se o přesunutí veřejně
prospěšné stavby - cesty Z87 do nové polohy dle návrhu.
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OV žádá, aby veřejné projednávání územního plánu a podobných záležitostí týkajících se obyvatel
Jamného bylo prezentováno také přímo v obci.
Usnesení: OV Jamné souhlasí s návrhem na změnu územního plánu.
Hlasováno: přítomni: 8, pro: 7, zdrženo: 1
4. Informace o chráněné přírodě v Jamném
Jana Němcová informuje o tom, že lípa na konci „Kozí ulice“ je v územním plánu vedená jako
památný strom.
Druhá lípa u pomníku není vedená jako památný strom, a v její blízkosti je elektrické vedení. Pokud
se bude jednat o památný strom, musí kolem něj být ochranné pásmo.
OV Jamné navrhuje k příležitosti 100 let založení ČSR vysazení stromu svobody - lípy na vlastní
náklady a tuto zaevidovat. Jiří Procházka se zeptá u pana Drhlíka.
Jana Němcová informuje, že v územním plánu jsou zakreslené i významné krajinné prvky.
5. Masopust 2018
Začátek průvodu masek bude v 10:00 hod v Jamném.
Luboš Navrátil nakoupí koláče na občerstvení.
6. Brigáda prořezání cesty Rejholec
Termín předběžně 17.3., upřesníme na příštím zasedání.
7. Zápis do kroniky
Luboš Navrátil bude informovat Danu Navrátilovou.
8. Různé (podněty, dotazy, připomínky, …)
Na Jamenskou pouť je domluvené pódium, 2 stany, uzavírka cesty.
Na návsi je nutné ořezat a pokácet stromy, Jiří Procházka připomene na městě.
Jan Riedl informuje o možnosti opravit požární nádrž u hřiště. Oprava by probíhala formou
pravidelných brigád a financována byla z veřejné sbírky. Do příštího zasedání promyslíme, jednalo
by se o velký a časově náročný projekt.
Jana Němcová navrhuje přidat světlo na sloup 23 do Jamenského kopce.
Nikola M. informuje o možnostech výletu 3.3. nebo 4.3. na hrad Veveří na Slavnosti uzeného masa
a jídla – vstupné 130 Kč. Nikola rozešle pozvánku e-maily.
A dále 8.- 12.4. zájezd na Techagro na brněnském výstavišti.
9. Závěr
Jednání OV Jamné ukončil Jiří Procházka – předseda OV ve 22:30 hodin.
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Jiří Procházka:

Zkontroloval: Jan Riedl

3 ze 3

