Materiál číslo: 11

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 10.10.2016
Předkládá Kotouček Ladislav - předseda osadního výboru Hájek-Hajánky
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zápis č. 5/2016 a zápis č. 6/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek
- Hajánky
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Příloha č. 1

Zápis č. 6/2016 - Hájek

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 5/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 24.6.2016.
bere na vědomí
zápis č. 6/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 26.8.2016.

Zpracováno dne 19.09.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Kotouček Ladislav
předseda osadního
výboru HájekHajánky

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Osadní výbor Hájek - Hajánky předkládá Zastupitelstvu města Tišnova pravidelný zápis ze
svého zasedání č. 5/2016 ze dne 24.6.2016 a zápis č. 6/2016 ze dne 26.8.2016.

Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

5/2016 ze dne 24.6.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

L. Kotouček, P. Pospíšilová, V. Pospíšil, H. Chromá, P. Malášek

Hosté:

M. Běhounková, J. Dvořák

Omluven: M. Nejez, J.Girszewski

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:10 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

přítomno

Pavlínu Pospíšilovou
Hana Chromá
5

pro

5

Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, technický bod, program jednání
Projednání možnosti darování nebo odkoupení dřeva z prořezu lípy u kapličky v Hájku
obyvatelům Hájku
Schválení návrhu na změnu turistické trasy Tišnov – Hájek - Hajánky - Rašov v místní části
Hájek – Hajánky
Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.5.2016
Různé ( podněty, dotazy, připomínky ....)
Usnesení
Závěr

Usnesení:

Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.
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2. Projednání možnosti darování nebo odkoupení dřeva z prořezu lípy u kapličky v Hájku
obyvatelům Hájku
P. Pospíšilová seznámila členy OV s důvody, proč iniciovala projednání navrácení dřeva obyvatelům
Hájku.
Usnesení:

1) OV nahrhuje seznámit občany Hájku, kterých se ořez lípy týká s okolnostmi a
podmínkami, za kterých bylo dřevo z ořezu odvezeno a následně uklizeny i ostatní
větve.
2) OV navrhuje seznámit občany Hájku, kterých se ořez lípy týká s podmínkami, za
kterých mohou toto dřevo od města získat.
Zajistí: L. Kotouček, P. Pospíšilová, P. Malášek

Hlasováno :

přítomno

5

pro

Termín: 26.6.2016

5

3. Schválení návrhu na změnu turistické trasy Tišnov – Hájek - Hajánky - Rašov
v místní části Hájek – Hajánky
Předseda OV seznámil členy s návrhem změny turistické trasy Tišnov – Hájek - Hajánky – Rašov.
Usnesení:

OV souhlasí s návrhem na změnu turistické trasy Tišnov – Hájek - Hajánky - Rašov
v místní části Hájek – Hajánky

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.5.2016

5b)_4_2016 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, která je ve špatném stavu a díky tomu
auta a traktory jezdí přes jeho soukromý pozemek, který mu znehodnocují.
P. Malášek projednal tuto žádost s Ing. Kubíčkem a 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
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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

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.5.2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

5

pro

5

5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)
5a) Díry na hajáneckém kopci
Projednat jejich opravu se SUS JmK.
Zajistí: H. Chromá
Hlasováno :

přítomno

5

pro

Termín: 26.8.2016

5

5b) Přípojka pro osvětlení hřiště
Projednat s panem Ing. Šikulou možnost a podmínky připoložení kabelu pro osvětlení hřiště do
výkopu, který bude provádět Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
Zajistí: V. Pospíšil
Hlasováno :

přítomno

5

pro

Termín: 26.8.2016

5

5c) Předseda OV informoval členy o zkontaktování a obsahu dopisu od pana J. Rácka, kterého
oslovil z důvodu vyhledání informací, týkajících se historie a založení místních částí Hájek – Hajánky
a Stanovisko.
Nadále budeme udržovat kontakt s panem Ráckem a očekávat zaslání informací.
Zajistí: L. Kotouček
Hlasováno :

přítomno

5

pro

Termín: Průběžně

5

5d) Příjezdová komunikace k chatám v Hajánkách nad KD.
Projednat odvodnění cesty s panem Ing. Kubíčkem.
Zajistí: P. Malášek
Hlasováno :

přítomno

5

pro

Termín: 26.8.2016

5
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6. Usnesení
Viz. Usnesení

7. Závěr

Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 21:20 hodin.

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

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

Dne: 5.7.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová
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Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
USNESENÍ
k zápisu č. 5/2016 ze dne 24.6.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Usnesení z jednání OV
1_5_2016

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu H.Chromou
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_5_2016

1) OV nahrhuje seznámit občany Hájku, kterých se ořez lípy týká s okolnostmi a
podmínkami, za kterých bylo dřevo z ořezu odvezeno a následně uklizeny i ostatní větve.
2) OV navrhuje seznámit občany Hájku, kterých se ořez lípy týká s podmínkami, za
kterých mohou toto dřevo od města získat.
Zajistí: L. Kotouček, P. Pospíšilová, P. Malášek

Termín: 26.6.2016

3_5_2016

OV souhlasí s návrhem na změnu turistické trasy Tišnov – Hájek - Hajánky - Rašov v
místní části Hájek – Hajánky

4_5_2016

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.5. 2016 a plnění usnesení
z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

5a)_5_2016

Díry na hajáneckém kopci.
Projednat jejich opravu se SUS JmK.
Zajistí: H. Chromá

5b)_5_2016

Termín: 26.8.2016

Přípojka pro osvětlení hřiště
Projednat s panem Ing. Šikulou možnost a podmínky připoložení kabelu pro
osvětlení hřiště do výkopu, který bude provádět Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko.
Zajistí: V. Pospíšil
Termín: 26.8.2016

5c)_5_2016

Předseda OV informoval členy o zkontaktování a obsahu dopisu od pana J. Rácka,
kterého oslovil z důvodu vyhledání informací, týkajících se historie a založení místních
částí Hájek – Hajánky a Stanovisko.
Nadále budeme udržovat kontakt s panem Ráckem a očekávat zaslání informací.
Zajistí: L. Kotouček

5d)_5_2016

Termín: Průběžně

Příjezdová komunikace k chatám v Hajánkách nad KD.
Projednat odvodnění cesty s panem Ing. Kubíčkem.
Zajistí: P. Malášek

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

….................................
Hana Chromá - člen
ověřovatel zápisu

Termín: 26.8.2016

Dne: 5.7.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

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

Osadní výbor Hájek – Hajánky

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

6/2016 ze dne 26.8.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Přítomni:

L. Kotouček, P. Pospíšilová, V. Pospíšil, P. Malášek

Hosté:

L. Knechtová ( zastupitelka )

Omluven: H. Chromá, M. Nejez, J. Girszewski

1. Zahájení, technický bod, program zasedání
Ladislav Kotouček – předseda OV přivítal přítomné v 19:15 hodin zahájil a řídil jednání OV.
Zapisovatelkou stanovil :
Zápis ověří :
Hlasováno :

Pavlínu Pospíšilovou
Petr Malášek

přítomno

4

pro

4

Program jednání :

1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2017
3. Prořez stromů a větví podél komunikace v kopci do Hajánek
4. Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 24.6.2016
5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky.........)
6. Usnesení
7. Závěr
Usnesení:

Předseda OV navrhl doplnit program jednání o bod č. 2 - Časový harmonogram
rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2017.
Osadní výbor Hájek - Hajánky schvaluje program jednání OV.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

Předseda OV oznámil, že zápis z minulého jednání OV byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.
1 ze 4

2. Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2017
OV Hájek – Hajánky, projednal a vypracoval návrh akcí, které by se měly zařadit do návrhu na
rozpočet města Tišnov pro rok 2017. Termín podání návrhu je do 16.9.2016.
Usnesení:

OV doporučuje, aby do Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2017, byly zařazeny
tyto akce vycházející ze strategického plánu pro místní část Hájek – Hajánky.
Viz. Příloha č.2
Zajistí: P. Pospíšilová

Hlasováno :

přítomno

4

pro

Termín: 14.9.2016

4

3. Prořez stromů a větví podél komunikace v kopci do Hajánek
Z důvodu nedostatečného osvětlení příjezdové komunikace do Hajánek, která zároveň slouží jako
jediná přístupová cesta od autobusové zastávky, se OV dohodl, že zorganizuje prořez větví a stromů podél
komunikace, které brání dostatečnému osvětlení hajánského kopce.
Usnesení:

1) Prořez stromů a větví na pozemcích ve vlastnictví SÚS JMK, po dohodě se
správcem zajistí, včetně úklidu, Spolek Vinohrad.
Brigáda proběhne v době vegetačního klidu dne 1.10.2016 od 8:00 hodin.
Zajistit pozvánku.
Zajistí: P. Pospíšilová

Hlasováno :

přítomno

4

pro

Termín: 23.9.2016

4

2) OV vyzve písemně majitele soukr. parcel, kterých se prořez týká a požádá je,
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, zabraňujících dostatečnému
osvětlení příjezdové komunikace č. 37711 do Hajánek.
Termín prořezu bude stanoven v období od 1.10.2016 do 30.11.2016.
Zajistí: V. Pospíšil
Hlasováno :

4.

přítomno

4

pro

Termín: 23.9.2016

4

Plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 24.6.2016

2_5_2016

1) OV nahrhuje seznámit občany Hájku, kterých se ořez lípy týká s okolnostmi a
podmínkami, za kterých bylo dřevo z ořezu odvezeno a následně uklizeny i ostatní větve.
2) OV navrhuje seznámit občany Hájku, kterých se ořez lípy týká s podmínkami, za
kterých mohou toto dřevo od města získat.
Proběhla schůzka s občany Hájku.

SPLNĚNO
2 ze 4

5a)_5_2016

Díry na hajánském kopci.
SÚS JMK provedla opravu výtluků.
SPLNĚNO

5b)_5_2016

Přípojka pro osvětlení hřiště
Spolek Vinohrad svépomocí na vlastní náklady zajistil výkop a položení kabelu pro
osvětlení. Dále je nutné zajistit napojení na VO – oslovit Jicom.
Vybavit stožár VO ovl. skříňkou a osvětlovací lampou – zařídí Spolek Vinohrad.
Zajistí: V. Pospíšil
Termín: 23.9.2016

5c)_5_2016

Předseda OV informoval členy o zkontaktování a obsahu dopisu od pana J. Rácka,
kterého oslovil z důvodu vyhledání informací, týkajících se historie a založení místních
částí Hájek – Hajánky a Stanovisko.
Proběhla první schůzka s p. Ráckem. Bylo přislíbeno zaslání informací pro použití
na webové stránky. Byla dohodnuta výše finanční odměny pro pana J. Rácka.
Zajistí: L. Kotouček

5d)_5_2016

Termín: Průběžně

Příjezdová komunikace k chatám v Hajánkách nad KD.
Projednat odvodnění cesty s panem Ing. Kubíčkem.
Zajistí: P. Malášek

Termín: 23.9.2016

Usnesení:

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 24.6.2016
a plnění usnesení z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

Hlasováno :

přítomno

4

pro

4

5. Různé ( podněty, dotazy, připomínky)
5a) OV Hájek – Hajánky navrhuje, oslovit Radu města Tišnova, aby se i v letošním roce
uskutečnilo výjezdní zasedání Rady města do místních částí Hájek - Hajánky.
Zajistí: L. Kotouček
Hlasováno :

přítomno

4

pro

Termín: 23.9.2016

4

5b) Člen OV V. Pospíšil navrhl, zjednodušit zápisy a usnesení OV Hájek – Hajánky
Vypracovat návrh nového stylu zápisu.
Zajistí: V. Pospíšil
Hlasováno :

přítomno

4

pro

Termín: 23.9.2016

4

3 ze 4

6. Usnesení
Viz. Usnesení

7. Závěr

Jednání OV Hájek – Hajánky ukončil Ladislav Kotouček – předseda OV ve 22:10 hodin.

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

….................................
Petr Malášek - člen
ověřovatel zápis

Dne: 6.9.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

4 ze 4

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
USNESENÍ
k zápisu č. 6/2016 ze dne 26.8.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách
Usnesení z jednání OV
1_6_2016

OV schvaluje program jednání OV
OV schvaluje ověřovatele zápisu P. Maláška
OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou

2_6_2016

OV doporučuje, aby do Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2017, byly zařazeny
tyto akce vycházející ze strategického plánu pro místní část Hájek – Hajánky.
Viz. Příloha č.2
Zajistí: P. Pospíšilová

3_6_2016

Termín: 14.9.2016

1) Prořez stromů a větví na pozemcích ve vlastnictví SÚS JMK, po dohodě se správcem
zajistí, včetně úklidu, Spolek Vinohrad. Brigáda proběhne v době vegetačního klidu dne
1.10.2016 od 8:00 hodin. Zajistit pozvánku.
Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 23.9.2016
2) OV vyzve písemně majitele soukr. parcel, kterých se prořez týká a požádá je,
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, zabraňujících dostatečnému
osvětlení příjezdové komunikace č. 37711 do Hajánek. Termín prořezu bude stanoven v
období od 1.10.2016 do 30.11.2016.
Zajistí: V. Pospíšil
Termín: 23.9.2016

4_6_2016

OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 24.6.2016 a plnění usnesení
z předcházejících zas. OV a bude se jimi i nadále zabývat.

5a)_6_2016

OV Hájek – Hajánky navrhuje, oslovit Radu města Tišnova, aby se i v letošním roce
uskutečnilo výjezdní zasedání Rady města do místních částí Hájek - Hajánky.
Zajistí: L.Kotouček

5b)_6_2016

Termín: 23.9.2016

V. Pospíšil navrhl, zjednodušit zápisy a usnesení OV Hájek – Hajánky
Vypracovat návrh nového stylu zápisu.
Zajistí: V. Pospíšil

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

Dne: 6.9.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

….................................
Petr Malášek - člen
ověřovatel zápisu

Termín: 23.9.2016

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2015, 2016
k zápisu č. 6/2016 ze dne 26.8.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

6d)_7_2015

Altán na hřišti v Hajánkách - Prověřit vybudování altánu během roku 2016.
Stále nebyl schválen územní plán.
Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.
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 .
Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Zajistí: P. Malášek

4a)_2_2016

Dřevník u kulturního domu
Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Zajistí: L. Kotouček

4c)_3_2016

Termín: 4.9.2016

Termín: Průběžně

Rozšíření osvětlení na hajánském kopci a přidání několika světelných bodů.
Požadavek na rozšíření osvětlení byl ze strany města zamítnut.
OV se Spolkem Vinohrad zajistí prořez větví a stromoví podél silnice,
zabraňujících dostatečnému osvětlení příjezdové komunikace a pokusí se znovu
projednat s městem Tišnov dodání kvalitnějšího osvětlení ( lampy ).
Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Zajistí: L. Kotouček, V. Pospíšil

4g)_2_2016

Cesta nad domy v Hajánkách.

5b)_4_2016

Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Zajistí: L. Kotouček
Rozhlas v Hajánkách

Termín: Průběžně

Termín: Průběžně

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.
Na pozemek byly umístěny cedule se zákazem vjezdu na soukr. pozemek.
SPLNĚNO

5d)_4_2016

Postřik trávy podél obrubníků komunikace v Hajánkách.
Během měsíce srpna proběhl postřik trávy.
SPLNĚNO

5b)_5_2016

Přípojka pro osvětlení hřiště
Spolek Vinohrad svépomocí na vlastní náklady zajistil výkop a položení kabelu pro
osvětlení. Dále je nutné zajistit napojení na VO – oslovit Jicom.
Vybavit stožár VO ovl. skříňkou a osvětlovací lampou – zařídí Spolek Vinohrad.
Zajistí: V. Pospíšil

5c)_5_2016

Termín: 23.9.2016

Spolupráce s panem J. Ráckem, kterého oslovil OV z důvodu vyhledání informací,
týkajících se historie a založení místních částí Hájek – Hajánky a Stanovisko.
Proběhla první schůzka s p. Ráckem. Bylo přislíbeno zaslání informací pro použití
na webové stránky. Byla dohodnuta výše finanční odměny pro pana J. Rácka.
Nadále pokračovat ve spolupráci.
Zajistí: L. Kotouček, V. Pospíšil

5d)_5_2016

Termín: Průběžně

Příjezdová komunikace k chatám v Hajánkách nad KD.
Projednat odvodnění cesty s panem Ing. Kubíčkem.
Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Zajistí: P. Malášek

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

Dne: 3.9.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

Termín: 23.9.2016

….................................
Petr Malášek - člen
ověřovatel zápis

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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