Zpráva o činnosti Občanského sdružení Držovice za rok 2005
BIGBOARD – dne 10.8.2004 žádost o spoluúčast při stavebním řízení - stavba zamítnuta –
Krajský úřad Olomouc zamítá dnem 25.4.2005.
PÍSEČŇÁK – 13.10.2005 veřejná schůze – občané vyjádřili 99 % NE. Dne 18.10.2005
zasláno zamítavé stanovisko odboru koncepce a rozvoje. Dne 18.10.2005 zaslán nesouhlas fy.
INSTA.
DRŽOVICE – souhlas Ministerstva vnitra ČR s názvem budoucí obce Držovice.
CIHELNA – od roku 2004 pozastavení činnosti v dobývacím prostoru. Prokázána činnost –
na obecních pozemcích odtěžení části polní cesty. Zpráva o vyšetření ze dne 2.1.2006.
Báňský úřad za základě výše uvedeného konstatuje – stížnost byla opodstatněná, báňský úřad
uděluje pokutu. Prostor stále pod dohledem.
POVODNĚ 2005 – říčka Romže 18.3.2005 – první stížnost podána dne 25.3.2005 na radnici.
30.3.2005 stížnost na Krajský úřad Olomouc. 22.4.2005 – schůzka s pracovníkem Povodí
Moravy p. Kurfistem. Probíhají práce - čištění koryta a odstranění keřů, stromů.
23.11.2005 schůzka s ing. Zedníčkem – koryto Romže. Dne 23.2.2006 – vyčištěn nános pod
mostem.
STÍŽNOSTI – první stížnost zaslána dne 14.3.2005. Do 23.11.2005 bylo podáno celkem 37
stížností na neutěšený stav komunikací, osvětlení, údržby apod.
KATASTR – 26.4.2005 Zastupitelé města Prostějova odsouhlasili změnu katastru Držovic.
10.2.2006 – katastrální pracoviště v Prostějově zamítá, ale je zde ještě možnost odvolání.
DĚTSKÝ DEN – červen 2005, ve spolupráci se SDH Držovice, zahrádkáři, chovateli a
sokoly z Držovic. Byla schválena dotace od KÚ Olomouc.
NÁVRH NA ODDĚLENÍ okrajové části Držovic – 19.8.2004 – přípravný výbor ve složení
Váňa, John, Studený připravuje podklady pro návrh na oddělení obce Držovice od Prostějova.
Vypracovaný návrh na oddělení obce dle zákona byl předán dne 1.7.2005 na Krajský úřad
v Olomouci panem Pešákem a p. Klevetou a zmocněncem přípravného výboru p. Váňou. Dne
19.7.2005 KÚ schvaluje návrh města Prostějova s tím, že návrh je dostatečný a byl postoupen
Ministerstvu vnitra ČR. Na doporučení odborníků se OSD neodvolává, schvalovací proces
trvá více jak půl roku. Dne 9.11.2005 MV ČR dle zákona souhlasí s názvem nově vznikající
obce Držovice.
ZASEDAČKA – kancelář OSD na ulici SNP – bývalé prostory pošty. Dne 27.6.2005 vešla ve
známost skutečnost, že bude zrušena pobočka Pošty v Držovicích na ulici SNP. 27.7.2005
město odpovídá na náš dotaz s tím, že jim zatím není nic známo. 2.8.2005 zaslána žádost o
pronájem těchto nebytových prostor. 12.10.2005 podána nová žádost o pronájem –
zastupitelstvo žádost schválilo. 15.11.2005 byly předány prostory Domovní správou Prostějov
s tím, že bude provedena oprava podlahové krytiny do konce ledna 2006. Na své náklady
OSD (zámek,barva,záclona – celkem 2064,50 Kč) a brigádou na vymalování a úklid za
přispění manželů Klevetových, Váňových, Studených, Vysloužilových a Johnových byla
kancelář a zasedačka zprovozněna. Vybavena byla díky sponzorským darům výše uvedených.
První schůze se konala dne 14.2.2006.
TISKOVÁ KONFERENCE – konala se z důvodu hrozící změny katastru Držovic
VEŘEJNÁ SCHUZE 13.10.2005 – seznámení občanů se záměrem výstavby recyklační
skládky v oblasti Písečník.
Prostějov 6.3.2006

