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Datum pořízení:
8. 4. 2013

Přítomní: Ing. Hrabec, náměstek primátora
p. Deutscher, náměstek primátora
Ing. Kaspřík, vedoucí investiční odboru
Ing. Hronovský, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Lederer, zástupce vedoucího odboru životního prostředí
Ing. Skarka, odbor správy obecního majetku
p. Rykala, TS a.s.
p. Ondroušek, Městská policie
členové osadního výboru Skalice (p. Křibíková, DiS., Mgr. Melichaříková, p. Nitra,
Bc. Pitřík)
cca 15 občanů

Zahájení:
Ing. Hrabec zahájil setkání a představil zástupce města. Seznámil přítomné občany s akcemi, které
jsou ve Skalici plánované na letošní rok: Investiční akce u kostela, u hřbitova. Byt v KD. Nebytový
prostor v knihovně.
Ing. Hronovský podrobněji představil investiční akci u kostela.
p. Pánková Věra: To jsou všechny akce? Ptám se jako kronikářka?
Ing. Hrabec: Ještě škola bude spravovat střechu.
Diskuse:
p. Vašík, Skalice 65: Byl jsem předsedou volební komise. Terén byl kluzký, když jsme volali o údržbu,
tak nám řekli, že nejdřív musí udělat údržbu ve městě. Tak jsme si museli pomoci sami. Škola to
neudržuje, protože oni chodí zadem. Příští rok bude super volební, tak mě nenapadlo, jestli by se
neměla u nás zřídit bezbariérovou volební místnost. Je tu hodně starých lidí a těch 20 schodů je pro
ně hodně. Třeba ta místnost po paní doktorce by byla dobrá.
p. Melichaříková: Je tam 6 schodů.
p. Kašňovská: Máme v rodině 83leté a stěžovali se taky na ty schody.
Ing. Hrabec: Než něco předělávat, měla by se ta volební místnost přesunout, kde není tolik schodů.
Buď tam po doktorce, nebo přímo do knihovny. Je to cenný podnět.
…………………. podnět pro Ing. Hrabce
p. Vašík: Pořád mi vadí, že se odsunula ta akce u vrby. Jestli se čeká, až tam bude nějaký smrťák?
Nejsem sám, kdo si myslí, že by tam měla být autobusová zastávka.
Ing. Hrabec: Není to o tom, že bychom čekali na smrťák, Ing. Hronovský mě doplní.
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Hronovský: Je hotová projektová dokumentace, povolení se dopracovaly před koncem roku,
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do zásobníku se to dostalo až teď. Bude to otázka financí a priorit. Dneska ta příprava staveb je
primátora
dlouhá. 1,5 roku trvá, než se vyřídí všechna povolení. Dneska už je vydáno stavební povolení. Je to
připraveno.
………………………… podnět pro Ing. Hronovského
Ing. Hrabec: V minulých letech, když jsem tady nebyl, tak jsem to nesledoval. Na čem to vázlo
v minulosti?
p. Vašík: Než se to dostala na řadu, je už to 5 let, co se to řeší. Dále si myslím, že u kulturního domu
by mohlo být něco pro děti, jedna věc, kolotoče, klouzačka nebo něco podobného. Bylo mi řečeno, že
kvůli EU to musí být originál hřiště a že na to město nemá peníze, ale že jsme v zásobníku. Chtěl jsem
se zeptat, jestli jsme opravdu v zásobníku a na kterém místě?
Ing. Hrabec: Já mám malé děti a musím říct, že třeba nějaký kolotoč bych uvítal. I když musím říct, že
škola má udělané hřiště, které je po skončení provozu školky zprovozněno pro veřejnost.
p. Vašík: Myslím, že by to kulturnímu domu a jeho okolí slušelo a že by to lidé využívali.
Ing. Hrabec: Skalice není až tak velká. Vezměte si kolik obyvatel je ve městě a kolik je tam dětských
hřišť a kolik je tady obyvatel a kolik je tady dětských hřišť.
p. Vašík: Ve F-M je 150 pískovišť a ve Skalici ani jedno.
Ing. Hrabec: Já mám jedno na zahradě.
p. Křibíková: V Zanzibaru je jedno.
Ing. Hrabec: Ve škole na zahradě je taky jedno. Já to přepočítávám na počet obyvatel. My máme
spoustu požadavků na dětská hřiště ve městě a tady je v té škole docela slušné.
p. Vašík: Myslím, že by to u toho kulturního domu bylo dobré. Lidé projíždějí na kole, dají si limonádu
a děti si pohrají.
…………………………………… podnět pro ŽPaZ
Ing. Hrabec: To jste načal dobré téma. Minule se tady ozývaly kritické hlasy proti hospodě, jak to tam
funguje. Došlo ke změně nájemce, to jsme zařídili. Změnilo se něco?
p. Vašík: Lidi tam nechodí. Každopádně je to tady první hospoda, která má otevřeno každý den. Od
16. hodin, protože nechodí lidi.
Ing. Hrabec: Lidi neseženeme.
p. Vašík: Kdyby tam aspoň měli z venku nákladní výtah, aby to zboží nemuseli tahat.
Ing. Hrabec: My, jako majitel domu, si nemůžeme dovolit kvůli takové s prominutím blbosti
investovat do nákladního výtahu pro hospodu.
p. Vašík: Co mi taky ještě vadí je ta Skotňa. Je to investice, mělo by se na to myslet a něco s tím
udělat.
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musíte udělat výhybny. Výhybny by byli na soukromých pozemcích. Ne všude se nám podařilo získat
primátora
souhlas. S pár občany jsme se nedohodli. Ale předpokládám, že se domluvíme. Letos by se mohla
vyřídit všechna povolení. Pracuje se na tom. Je hotová studie, která se poslala všem dotčeným
občanům k vyjádření. Momentálně jednáme s těmi posledními, kteří nám ještě nedali souhlas.
……………………… . podnět pro Ing. Hronovského
p. Melichařík: Dneska nejsem protestant, dneska jsem chvalitel, za to, co se podařilo díky Ing.
Hrabcovi udělat pro tělovýchovnou jednotu ve Skalici. Jediná má výtka se týká Stromu roku.
V roce 2008 jsme se přihlásili do soutěže Strom roku, skončili jsme na 12. místě. Od té doby se s tím
stromem nic neudělalo. Chtěl bych vás poprosit, abyste ten strom dali do pořádku.
Ing. Lederer: Vím, o co se jedná, ale město nepřispívá na údržbu soukromých stromů. Majitel stromu
může požádat o dotaci na údržbu stromu. Jsou tam dotační tituly, je to pod programem Zachování
kulturního dědictví. Cesta je, ale nejde přes město. My se k tomu vyjadřujeme ne jako město, ale
jako magistrát, jako příslušný orgán ochrany přírody, kdy ty žádosti podporujeme. Ale dát finance
z rozpočtu města na údržbu soukromého stromu na soukromé zahradě to není možné.
p. Melichařík: Pan Skotnica, majitel stromu, tím, že se přihlásil do soutěže, musí zabezpečovat
korunu stromu, nikdo s tím nesmí nic udělat. Jaké má ten p. Skotnica práva? Mně to mrzí.
Ing. Lederer: Vlastník má právo udržovat svůj pozemek, svůj strom, i když je vyhlášený jako krajinný
památný prvek, jenom to musí ohlásit u nás a my mu dáme souhlas. Ta soutěž Strom roku je úplně
mimo nás.
Ing. Hrabec: Pane Melichařík, my jsme všichni naplnění hrdosti na ten strom a na vaši iniciativu, ale
přemýšlím, co bychom konkrétně měli pro to udělat?
p. Melichařík: Ošetřit ten strom.
Ing. Hrabec: Přemýšlíme, jak bychom se mohli legálně starat někomu o strom a pořád nás nic
nenapadá.
p. Melichařík: Je uveden v katalogu státním chráněných stromů.
Ing. Lederer: Ta kategorie je trochu jiná. Není to strom chráněný, ale je to významný krajinný
prvek. A to je v podstatě jenom registrace, že je to kvalitní strom, jinak z toho nevyplývají žádné
požitky. Kdyby záleželo na mě, rád bych ten strom zachránil. Pana Skontnicu budeme kontaktovat a
požádáme ho o kultivát toho druhu, že by se vzaly rouby a přeroubovali.
Ing. Hrabec: Ale p. Melichařík nechce zachránit odrůdu, ale ten strom.
Ing. Lederer: Byl jsem se tam podívat a o jeho záchraně bychom museli diskutovat. Iniciativa ale
musí přijít od vlastníka. My nemůžeme iniciativně přijít někomu na zahradu a začít tam něco dělat. I
kdybychom to my jako odbor podporovali, vy byste to podporoval, osadní výbor by to podporoval,
vlastník to bude podporovat, ale legálně na to není cesta.
Ing. Hrabec: Měli bychom vlastníka stromu nasměrovat tam, kde se mu dostane pomoci.
Ing. Lederer: Ať přijde za mnou, poradíme mu, jak by měl postupovat.
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………………………… podnět pro Ing. Lederera
primátora
p. Melichařík: Chtěl bych ještě poděkovat městu, co dělá pro tělovýchovnou jednotu ve Skalici.
Ing. Hrabec: A já bych chtěl poděkovat tělovýchovné jednotě Sokol, za to co dělá pro město.
p. Kvašňovská, Skalice 324: Chtěla bych za TJ Sokol poděkovat osadnímu výboru, že nám pomohli
a přispěli finanční částkou na oslavu MDŽ. Akce se moc líbila a doufám, že budeme spolupracovat i
v dalších létech.
Mezi rodinnými domy u Škrly a Bartůňka (vjezd k bytovce) ujíždí cesta, teče tam voda, prasklina je u
hlavní cesty. Z jara by se to mělo spravit, je to v dezolátním stavu.
Ing. Hrabec: Můžu to potvrdit, jezdím tam pravidelně. Kde je zdroj té vody, jsme myslím nikdy
pořádně nezjistili.
p. Kvašňovská: Je to tam, jak kdyby tam někdo vypustil 2 bazény. Z ničeho nic to začalo téct z té
trávy. Zástupci ze Severomoravských vodovodů a kanalizací se na to byli podívat. Řekli, že tam je
nějaká drenáž, že je to seklé mezi Paulíčkem a námi a tím pádem se tam ta voda hromadí a jednou za
čas to vyteče ven. 3 metry od tohoto místa je kanál. Doporučili nám, ať se to svede do toho kanálu,
netryskalo by to samovolně ven.
p. Melichaříková: Doporučili navázat na tu drenážní trubku.
Ing. Hrabec: Kdyby to bylo tak jednoduché, tak já bych se za to taky moc přimlouval. Zvláště v zimě
jak ta voda zmrzne, tak to je o život.
p. Melichařík: Tam ta voda byla vždycky, jako děti jsme si tam hráli na krále Šumavy.
Ing. Hrabec: My se na to znovu pořádně podíváme. Já tam taky vždycky zoufale kloužu.
…………………………. podnět pro Ing. Hronovského
p. Kvašňovská: Je to tam nebezpečné. Ještě je tam na křižovatce hospoda, lidi tam chodí, tak ať se
tam něco nestane.
Ing. Hrabec: Moji ženu tahali na laně z toho bahna u školky. A dneska musím říct, že je to opravené
díky iniciativě p. Deutschera, který to prosadil.
p. Deutscher: To není moje zásluha, ta je zásluha Ing. Hrabce. Požadavky tam byly už 2 roky.
p. Werbová, Kamenec 455 (777 573 267, 608 720 709): Máme problém ekologického rázu. Pozemek
máme asi 14 let, nastálo tam bydlíme 5 let. Ještě před 8 roky byla před námi louka asi 5 000 m2.
Majitelem je pan Chýlek. Asi před 6 roky se tam nastavěly karavany, budky. Bez urážky, ale je to
takový cikánský lágr. Lidé tam z Frýdku najedou, pustí z autorádií na plné pecky hudbu. Je tam
zhruba 10 až 15 takových „obydlí“. Každý pes, jiná ves. Bez vody, bez splachování. Nevím, jak tam
ti lidé „vegetí“ zhruba od května do září. I mezilidské vztahy se tím pádem zhoršily. My tam žijeme
nastálo, celá ta řada domků a oni tam najedou jak kočovníci. Od pátku do neděle tam hraje pořád
naplno hudba. Byla jsem už kdysi u Ing. Mrozkové na stavebním, ale řekla mi, bohužel, pokud to není
na pevných základech, tak s tím nemůžou nic dělat. Majitel si se svou loukou může dělat cokoliv. Já
si myslím, že si nikdo ani s vlastním pozemkem nemůže dělat cokoli. Já jsem musela žádat o stavební
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Tam se pásly srnky, běhali zajíci a teď je tam oplocení, jeden si tam dá ostnatý drát, druhy
kancelář
Jana Svačinková, asistentka
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zelené pletivo. Vypadá to hrozně a nevěřím tomu, že by se s tím nedalo nic dělat. Ta louka určitě
primátora
nebyla určená k rekreaci.
Ing. Hrabec: Bohužel, tady nikdo ze stavebního není. Postaráme se, aby se vám Ing. Šabrňák ozval
osobně. Na první poslech my to taky nepřipadá moc nadějné, že byste se jich dokázala tak snadno
zbavit. Že třeba Ing. Šabrňák řekne: A ven! Tak to asi nebude.
p. Werbová: Nevím, jestli jste viděli, jak vypadají louky v Rakousku. Tam může mít majitel ovce, kozy,
ale toto si tam nemůže dovolit. Přece mi jako představitel města nemůžete říct, že Ing. Šabrňák je
vyhodí nebo jim řekne, ať si tam jezdí na víkend. Přece existuje nějaký územní plán.
Ing. Hrabec: Já mám zkušenosti s nemovitostmi a našimi pozemky. Když mám třeba člověka, který
vůbec nemá co dělat v městské nemovitosti, tak já ho nemůže osobně vyhodit, nemůžu ani jeho věci
zabavit. Musím to řešit soudně. A to je moje nemovitost, ne, že to je jeho. To je ještě horší situace.
p. Werbová: Rozumím vlastnickým právům, že nemůžu nikoho chytit za límec a vyhodit ho. Veřejná
instituce, magistrát, může řešit ráz krajiny, zástavbu. To je alibistické, že s tím nemůžete nic dělat.
Proč byste nemohli? Majitel louky s tím nehodlá dělat vůbec nic. Dříve se živil zemědělstvím. Teď to
pronajímá a nestará se o to.
p. Deutscher: Zjistíme k tomu podrobnosti, ale je to soukromý pozemek. Zajedeme se na to podívat,
jestli překročil nějaké pravidlo, zákon.
…………………………podnět pro p. Deutschera, Ing. Šabrňáka
p. Werbová: Jednala jsem s Ing. Mrozkovou, když byla vedoucí SÚ, podali jsme písemný podnět. Ona
tam poslala komisi. Ing. Mrozková říkala, že se nám ten člověk směje do očí. Přijde a řekne, že si zařídí
dodatečně povolení na zabetonování. To přece není cesta. Ráz krajiny městu nic neříká?
Ing. Hrabec: Já jsem zjistil, že od 1. 1. 2013 si můžu na své zahradě bez jakéhokoliv povolení,
ohlášení, postavit jakoukoliv budovu, která nebude sloužit určitým vyjmenovaným účelů. 5 m do
výšky, 25 m rozloha, dokonce ji můžu podsklepit. Musí být 2 m od hrany a můžu to mít modré,
blikající a nikdo mi nesmí nic říct. Dneska to stát neřeší. Jedině stát (státní správa) by do toho mohl
vstoupit. My jako samospráva vůbec ne.
p. Werbová: Ještě mám připomínku k příjezdovým cestám. Ta naše je jakžtakž, ale pak je tam jedna a
druhá, a tam je to katastrofální. Teče tak z kopce pořád voda a jsou tam díry, výmoly.
Ing. Hronovský: Na městskou část je hotový projekt.
p. Werbová: Co to znamená, že je hotový projekt?
Ing. Hronovský: Město má 200 km vozovek, tak nevím, kdy se dostane řada na toto.
…………………………… podnět pro Ing. Hronovského
p. Werbová: Kdy to tak přibližně bude?
Ing. Hrabec: To vám tady nikdo nemůže říct, protože zastupitelstvo města schvaluje rozpočet
vždycky na rok. Za chvíli tam bude zase sedět někdo jiný, takže to co my vám slíbíme, to vám nikdo
nedá.
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primátora
Ing. Hrabec: To já taky nevím. V tomto volebním období do podzimu 2014, když se podaří. Taky můžu
být zítra mrtvý. V tomto roce to v rozpočtu nemáme. Ohledně té louky se na vás obrátí Ing. Šabrňák,
který prověří, co se s tím dá dělat. To, že jsem já vyjádřil svůj skeptický názor, že se tím z pozice
samosprávy nedá nic dělat, to neberte za bernou minci, já nejsem odborník.
……………………… podnět pro Ing. Šabrňáka

Zapsala: Svačinková Jana

