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Vážení spoluobčané,
s nadcházejícím jarním obdobím bychom Vás chtěli informovat , co je nového u nás
v Držovicích, co nás čeká v průběhu tohoto roku a jak se budeme připravovat na budoucí
samostatnou obec Držovice.
•
V současné době nejdůležitější informací pro Vás je osamostatnění obce Držovice. Novela
zákona o obcích, která je nyní ve stadiu schvalovacího řízení orgány ČR, pro nás znamená po
schválení (prošla třetím čtením v Parlamentu ČR, nyní je v Senátu ČR a poté podpis
presidenta ČR), že od 1. července 2006 bude správcem našeho majetku Krajský úřad
Olomouc, který se postará i o průběh a konání voleb do zastupitelstva naší obce. V tomto
období nás čeká i jednání o předávání majetku obce Držovice od města Prostějova. Pokud
dojde ke změně, budete informováni prostřednictvím veřejné schůze nebo zpravodajem.
•
Občanské sdružení Držovice si po zrušení pošty na ulici SNP požádalo o pronájem těchto
nebytových prostor. Naše žádost byla schválena a po opravách je v provozu kancelář OSD.
Schůze OSD se konají pravidelně každé úterý v 18,30 hodin. Přivítáme každého občana
Držovic, který se dostaví na jednání sdružení s náměty a návrhy, popřípadě radou. K dispozici
bude i pro tyto účely schránka OSD, která je umístěna na fasádě domu.
•
Dne 7.2.2006, na naše naléhání a několikeré stížnosti, se konala pracovní schůzka se
starostou města Prostějova p. ing. Tesařem. Předmětem této schůzky bylo řešení
protipovodňových opatření a odstranění náplav pod mostem přes říčku Romži v obci
Držovice. Upozornili jsme na nebezpečí, které tyto náplavy představují pro případ povodní,
které se v naší obci pravidelně opakují. Letošní zima s extremním množstvím sněhu by při
náhlém tání znamenala řadu místních povodní.
Koryto říčky bylo Povodím Moravy vykáceno (pařezy a kořeny budou odstraněny až po velké
vodě) a v 8. týdnu t.r. byl vyčištěn i prostor pod mostem.
Dne 22.2.2006 proběhly výkopové práce pod mostem až do úrovně hladiny. Dohled nad
pracemi za OSD provedli p. Motáň, Studený, Vysloužil a Váňa. Dne 23.2.2006 byl
odbagrován celý prostor pod mostem.
•
OSD se také snažilo na základě upozornění občanů řešit různé nedostatky a závady
v Držovicích. Bylo podáno celkem 37 stížností, adresovaných na kancelář starosty města
Prostějova, na stav komunikací a jejich čištění, vadné a nedostatečné osvětlení v ulicích, na
celkový zanedbaný stav v Držovicích. Po letošní kruté zimě budou všechny žádosti o opravy
urgovány.
•
Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o přistavení kontejnerů na nebezpečný odpad dne
29.4.2006. OSD požádalo odbor komunálních služeb, aby byly umístěny na tyto ulice
v Držovicích: Fibichova, Na Trávníku, Ježka a Svadůvky – parčík.
•
Je zřejmé, že občanům v Držovicích jde jen o prospěch a spokojenost všech obyvatel naší
obce a o to usiluje také Občanské sdružení Držovice.
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