Zápis ze schůze Osadního výboru
konané dne 26. 5. 2014

Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Monika Křibíková
Aleš Pitřík
Simona Frýdecká
Věra Melichaříková - omluvena
Hartmut Nitra - omluven

Program:
1. Zahájení
2. Připomínky občanů

Ad 1. Schůzi zahájila paní předsedkyně
Ad 2. Pán Muroň nesouhlasí z odpovědí na svůj požadavek ohledně
kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě Skalice Kamenec. V lokalitě
Kamenec je nyní soustředěná třetina obyvatel Skalice a není
zde ani jediné místo na tříděný odpad. V centru Skalice je těchto
míst minimálně 7.K námitkám odboru ŽPaZ lze uvést, Odbor ŽPaZ
nedoporučuje umístění kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě Skalice-Kamenec. V
minulosti byly kontejnery na tříděný odpad v lokalitě Skalice-Kamenec zrušeny, jelikož
neustále docházelo k hromadění velkoobjemového odpadu vedle těchto kontejnerů.
Občané bydlící v této lokalitě si stěžovali, že auta dovážející odpad blokují silnici, dále na
hlučnost odkládaného skleněného odpadu, a dále na nepořádek vedle těchto kontejnerů.
Odbor ŽPaZ Vám může poskytnout tašky na třídění odpadu do domácnosti pro usnadnění
odnosu tříděného odpadu do nejbližších kontejnerů, které dostanete na Magistrátu
města Frýdku-Místku.

že tento nejbližší kontejner na tříděný odpad je cca 1200m až
2000m vzdálen po hlavní cestě, což pro důchodce a invalidní lidé
není možné v nějakých pytlících nebo taškách odnášet v rukou
takový kus cesty.Co se týče odvozu a blokování cesty není zde žádná
překážka a nic nebrání tomu, aby zde v určité dny byl proveden
odvoz odpadu,protože každý pátek zde jezdí auto pro směsný odpad
k rodinným domům.Další připomínka na hlučnost odkládaného
skleněného odpadu je tak trochu nadsazená z hlediska toho, že by
si museli Všichni obyvatelé Skalice na tento hluk stěžovat co mají

kontejnery v blízkosti svého bydliště.
Tímto Osadní výbor žádá o řádné umístění těchto kontejnerů
v lokalitách Kamenec rozcestí pod sjezdem z ulice Skotňa a další
v místě Kamenec u mostu přes řeku Morávka.
Pán Novák žádá o umístění dopravní značky B11 s dodatkovou
tabulkou s textem v místě spojení parcel č.997/4 a 1001/7.Z důvodů
enormnímu zvýšení průjezdů motorových vozidel a motocyklistů,
kteří zde nebydlí a tím zde dochází ke zhoršení stavu povrchu silnice.
Dále pak pokračují k betonové pozorovatelně kde si dělají posezení a
odpadky znečišťují okolí.(viz.příloha-mapa a žádost přiloženy)

Příští schůze bude
23.6. 2014 v 17 hodin v ZŠ.

