Držovický
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2005 a je na místě informovat Vás o dění v Držovicích a
úsilí hájit zájmy této budoucí obce občanským sdružením, které se scházelo každý
týden. Chtěli bychom Vás informovat o všem, co se v době od posledního vydaného
zpravodaje projednávalo a řešilo hlavně v souvislosti s osamostatněním naší obce.
- v této době se řešilo zachování katastrální hranice Držovic. Všechny snahy o
posunutí hranic budoucí obce Držovice byly neúspěšné. Tato problematika byla
posuzována až na Zeměměřičském úřadu v Opavě. Po jednání s místostarostou
města Prostějova p. Uchytilem nám bylo přislíbeno, že žádosti o změny , týkající se
majetku Držovic nebudou povoleny bez vědomí Občanského sdružení Držovice, což
je pro nás velkým úspěchem.
- jak jsme Vás již informovali, byl podán návrh na rozdělení majetku s městem
Prostějovem v souvislosti s osamostatněním obce na Krajský úřad v Olomouci. V
těchto dnech jsme obdrželi stanovisko Ministerstva vnitra ČR, že souhlasí s názvem
nově vznikající obce „DRŽOVICE“. Termín osamostatnění obce zatím není znám,
jelikož prozatím nebyla schválena vládní novela Zákona o obcích.
- konala se veřejná schůze s hlavním programem – prodej pozemků tzv. Písečník – s
následným vybudováním zařízení na drcení stavebního odpadu firmou INSTA. Jak je
Vám jistě známo řízení bylo ukončeno s tím, že nesouhlasila většina občanů Držovic
pro nadměrný hluk, prašnost a neúměrný provoz nákladních vozidel obcí a proto
nebylo schváleno vybudování tohoto zařízení v Držovicích.
- na základě zrušení pošty v Držovicích byla podána žádost OSD na pronájem těchto
nebytových prostor pro potřeby OSD a poté případně pro obecní úřad naší obce. Na
schůzi zastupitelstva byla naše žádost schválena a dnem 15.11.2005 nám byly tyto
prostory předány pracovníkem Domovní správy v Prostějově. Na základě dohody
bude provedena oprava stěn a podlahy v těchto prostorách a poté budou
zprovozněny pro potřeby Občanského sdružení Držovice. Upozorňujeme občany
Držovic, že sdružení se schází pravidelně každé úterý v 18,30 hodin a pokud má
někdo z Vás připomínky či žádosti je možno se schůze zúčastnit. Na fasádě domu
bude taktéž umístěna schránka OSD, prostřednictvím které mohou občané své
připomínky a názory odesílat.
- dne 23.11.2005 se konala pracovní schůzka se starostou města Prostějova ing.
Tesařem. Jednání probíhalo za účasti zástupce TS Prostějov a zástupců
Občanského sdružení Držovice. Předmětem jednání bylo 37 stížností na havarijní
stavy vozovek, chodníků, přilehlých pozemků, osvětlení, atd. Tyto stížnosti byly
podány v průběhu roku 2005. Při jednání byly projednány postupně všechny
stížnosti. Byl dohodnut termín 7.12.2005 v 15,00 hodin, kdy bude osobně provedena
kontrola v Držovicích pracovníkem TS Prostějov.

-2Pokud jsou stížnosti oprávněné, budou opravy zahrnuty, dle sdělení starosty města,
po schválení zastupitelstvem, do rozpočtu roku 2006.
- dne 7.12.2005 proběhla kontrola za účasti TS Prostějov a zástupce OSD. Prohlídka
byla zahájena na Olomoucké ulici – křižovatka Fibichova – odvodnění, oprava
výtluků Fibichova- U cihelny – oprava vozovky pod pomníkem u kontejnerů
- oprava obrubníků u školy, ulice Pod školou až po ul. Trávníky
- na ulici SNP doplnění osvětlení před točnou,
- osvětlení kolem dálnice
- chodník za mostem přes dálnici – neočištěný a zarostlý
- Zd. Nejedlého k Olomoucké ul. – chodník – bezbarierový průchod. Při
počtu nejméně 10ti vjezdů by se jednalo o částku 100 tis. Kč
- údržba mostu přes Romži na Olomoucké ulici
Z tohoto jednání bude vypracován zápis a po schválení finančních prostředků radou
města budou provedeny opravy.
- v neposlední řadě je nadále projednávána problematika cihelny v Držovicích, kde
nemůžeme souhlasit s navážením odpadu na mezideponii. Jelikož se jedná o
dočasnou skládku, žádáme o ukončení a odstranění navážky.
Nadále je také v jednání odstranění příčin záplav v Držovicích s Povodím Moravy. V
měsíci listopadu se osobně dostavili zástupci Povodí Moravy ke kontrole za účasti
zástupců OSD. Toto jednání bylo ukončeno dohodou, že budou provedeny úpravy
břehů potoka. Z jednání bude pořízen zápis, který bude doručen OSD.

Blíží se svátky vánoční a proto Vám všem přejeme jejich klidné prožití a do nového
roku 2006 vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů.
Občanské sdružení Držovice
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