Osadní výbor Hájek – Hajánky

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV)
Zápis č.

5/2019 ze dne 14.6.2019 v areálu KD Hajánky.

Přítomni: L. Kotouček, P. Pospíšilová, J. Dvořák, P. Malášek, R. Kotouček,
Hosté:

I. Loosová, J. Loos, Z. Vašík, P. Balajka, J. Markreiter

Omluven: H. Chromá

Neomluven: J. Girszewski

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:05 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelem stanoven:
Zápis ověří:
Hlasování přítomno
5

J. Dvořák
R. Kotouček

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

Program jednání:
1. Zahájení ( technický bod, program jednání )
2. Návrh a schválení nového kronikáře pro místní část Hájek - Hajánky
3. Vodovod Hájek ( informace a další postup )
4. Plnění usnesení ze dne 26.4.2019 a předcházejících
5. Různé ( podněty,dotazy,připomínky... )
6. Usnesení
7. Závěr
Návrh usnesení:
OV schvaluje program jednání.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
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2. Návrh a schválení nového kronikáře pro místní část Hájek - Hajánky
Novým kronikářem pro místní část Hájek – Hajánky byla navrhnuta paní Pavlína Pospíšilová,
která s tímto návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
OV schvaluje, aby novým kronikářem pro místní část Hájek – Hajánky byla paní Pavlína
Pospíšilová. Na schůzi OV byla paní Pavlíně Pospíšilové předána stávající kronika.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

3. Vodovod Hájek ( informace a další postup )
Přítomní občané místní části Hájek – Hajánky byli seznámeni s postupem prací na znovupřipojení
domácností k odpojené větvi, zapříčiňující zavzdušňování vodovodního řádu. OV informoval
přítomné o obsahu schůzky na SVaK Tišnov dne 28.5.2019 a jednání na VAS a.s. dne 6.6.2019.
Plánovaný další postup je následující:
a) Vyčištění prostoru v bezprostřední blízkosti studní a přístupu k nim.
b) Zjištění kvality vody.
c) Změření vydatnosti pramene.
d) Zjištění příčiny zavzdušňování vodovodu z odpojené větve a její možná oprava.
Návrh usnesení:
OV bere na vědomí plánovaný další postup. Bude provedeno šetření mezi občany o předběžném
zájmu o připojení k navrhovanému novému vodovodnímu řádu.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

4. Plnění usnesení ze dne 26.4.2019 a předcházejících
Plnění usnesení k zápisu č. 4/2019 a předcházejících zasedání viz příloha č. 1.

5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)
5a. Poškozování účelové komunikace v Hájku
Dne 13.6.2019 se ve spolupráci s Městskou policií Tišnov podařilo zjistit informace o osobě
odpovědné za odvoz odtěženého dřeva přes účelovou komunikaci v Hájku, která je v tomto úseku
již v dezolátním stavu a je neustále více a více poškozována nadměrnými vozidly s nákladem, pro
které zde platí zákaz vjezdu. Tento zákaz je ošetřený dopravní značkou. Za zajišťování dopravy je
odpovědný p. Bělič z Lesů ČR s.p.
Návrh usnesení:
Doporučujeme, aby město Tišnov vstoupilo do jednání s Lesy ČR, s.p. o výjimce k povolení
vjezdu na účelovou komunikaci s podmínkou uvedení komunikace do původního stavu.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato
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5b. Přidělování čísel popisných
Byla zjištěna mapa na níž jsou vyznačeny hranice mezi Hájkem a Hajánkami, podle níž by se
měla přidělovat jak čísla popisná, tak čísla evidenční. V současné době se tak neděje.
Návrh usnesení:
OV navrhuje zjistit podrobnější informace o způsobu přidělování čísel popisných a evidenčních.
Hlasování přítomno
5

Pro
5

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

6. Usnesení
1_5_2019

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu R. Kotoučka
OV schvaluje zapisovatele jednání J. Dvořáka

2_5_2019

Návrh a schválení nového kronikáře pro místní část Hájek - Hajánky
OV schvaluje, aby novým kronikářem pro místní část Hájek – Hajánky byla paní
Pavlína Pospíšilová. Na schůzi OV byla paní Pavlíně Pospíšilové předána stávající
kronika.

3_5_2019

Vodovod Hájek
OV bere na vědomí plánovaný další postup. Bude provedeno šetření mezi občany o
předběžném zájmu o připojení k navrhovanému novému vodovodnímu řádu.
ZAŘÍDIT

Zajistí: L. Kotouček, P. Malášek

Termín: 31.8.2019

5a_5_2019 Různé - Poškozování účelové komunikace
Doporučujeme, aby město Tišnov vstoupilo do jednání s Lesy ČR, s.p. o výjimce
k povolení vjezdu na účelovou komunikaci s podmínkou uvedení komunikace do
původního stavu.
5b_5_2019 Různé - Přidělování čísel popisných
OV navrhuje zjistit podrobnější informace o způsobu přidělování čísel popisných a
evidenčních.
ZAŘÍDIT

Zajistí: L. Kotouček,

Termín: 31.7.2019

7. Závěr
Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 21:15 hodin.

…………...........................................
L. Kotouček, předseda OV

…….…...........................................
R. Kotouček, ověřovatel zápisu

Zapsal: J. Dvořák
Dne: 14.6.2019
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