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Datum a místo konání: 30. 9. 2015 v Kulturním domě ve Skalici
Přítomni:

Ing. Kajzar, náměstek primátora
Ing. Hronovský, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Gilarová, zástupce vedoucího odboru životního prostředí
Ing. Basel, vedoucí odboru investic
Mgr. Potášová, zástupce vedoucí oboru správy obecního majetku
Ing. Kohut, TS a.s.
p. Onroušek, Městská policie
členové osadního výboru
ca 50 občanů

Zahájení:
Předsedkyně OV Skalice Monika Křibíková DiS. zahájila setkání a představila zástupce
města.

Diskuse:
p. Teperová č.p. 414 : Příspěvek za sebe i za Sokol Skalice, jedná se o vyspravení cesty
k hřišti do Skalice a pozemků okolo. Požadavek byl vznesen již před několika lety, ale bylo
řečeno, že cesta a pozemek není města. Část je městská a část patří Sokolu Skalice, bylo by
dobré, aby se upravily vztahy tak, aby se cesta opravila. Chtěla bych, abyste se tam zašli
podívat, nedá se tam pořádně chodit. Další věc, bylo by potřeba tam dát veřejné osvětlení. Je
tam tma, k hlavní cestě to není daleko, šlo by to udělat. Další připomínka je k tělocvičně
v Kulturním domě, kde je dřevěná podlaha a v současné době je ve špatném stavu, odštipují
se třísky, je potřeba ji přebrousit a natřít.
p. Cibienc Zdeněk, Kamenec č.p. 366 : Cesta na Kamenci je v hrozném stavu, není se tam
kde vyhýbat. Na minulé schůzi jsem žádal město, aby udělalo nějaké zpomalovací retardéry,
je to nebezpečné pro děti, bylo by dobré snížit rychlost na rovných úsecích.
p. Adamus č.p.363 : Může město ovlivnit provozovatele cesty, aby obnovil dopravní
vodorovné značení.
p. Paseková č.p. 156 : Měla bych požadavek na umístění zrcadla v místě pod hostincem U
Bučků, z důvodů, že není vidět auta přijíždějící od kostela.
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Ing. Hronovský: Pokud se jedná o opravu cesty k hřišti, je fakt, že je to několik let
v požadavcích, byli jsme tu v červnu, nafotili jsme to a nechali zpracovat rozpočet TS a.s.
Nejedná se o místní komunikaci, podstoupili jsme to odboru správy obecního majetku, aby to
zařadili do plánu oprav na příští rok. Dále veřejné osvětlení se plánuje pouze u místních
komunikací, nikoliv u účelových, takže tam to do plánu ani nezařazujeme do té doby, než se
to stane místní komunikací. Požadavek zpomalovacích retardérů také evidujeme delší dobu,
bohužel na umísťování retardérů existují platné normy. V normách je oboustranný chodník,
vyřešení odvodnění, samostatné nasvětlení místa. Z důvodů nesplnění podmínek, na základě
kterých by tam policie retardér povolila. Bude se to muset řešit jiným způsobem, např. značka
obytná zóna, snížená rychlost nebo něco podobného. Co se týká vodorovného dopravního
značení, město jej postupně obnovuje, napíšeme dopis na správu silnic, aby provedli obnovu
na hlavní komunikaci přes obec. Co se týká dopravního zrcadla, postup je stejný jako u
retardérů, musí to schválit policie ČR, provede se zkouška na místě a policie posoudí, zda lze
zrcadlo umístit.
Mgr. Potášová: Zaznamenala jsem si požadavek ohledně tělocvičny, uděláme místní šetření
do poloviny října.
………………. podnět pro SOM
p. Moškořová č.p. 157: Mám dotaz ohledně komunikace, je to přístupová cesta asi k 5
barákům, kterou vybudovalo město, ale nevíme, jestli je to pozemek města, nebo lesů plus
spoluvlastníků. Cesta upadá, tlačí nám do plotu, do podezdívky, hrne se tam voda z lesa atd.
Jakým způsobem mám postupovat, chcili zjistit takové věci.
Ing. Kajzar: Já jsem garantem za Skalici, obracejte se na mě, já to budu diskutovat
s příslušným náměstkem a vedoucím odboru. Cesty má na starosti námětek p. Deutscher.
Funguje to tak, že občané napíší své požadavky, tvoří se z toho zásobníky akcí. Na příští rok
chystáme, že městským částem dáme část rozpočtu, o kterém si rozhodnou oni sami. Tzn., že
je tam částka, o které bude rozhodovat OV a ten si stanoví priority. Podle toho, jak budou
priority seřazeny, my je dáme do našich zásobníků a bude se o tom rozhodovat. OV dostane
finanční autonomii.
p. Moškořová č.p. 157: Osadní výbor by měl pracovat jinak, než pracuje v současné době,
nefunguje tak, jak by měl. Členové nepracují, tak jak mají. Další dotaz, dostali jsme popelnice
na bioodpad, jak to bude s platbou?
Ing. Gilarová: Je to v rámci místního poplatku, který už platíte.
p. Rozehnalová č.p. 334: Před 23 lety zde byla veškerá občanská vybavenost, obchod,
doktor, holička, pošta, dnes zde není nic. Dále bych chtěla vědět, kolik město bere peněz na
každého občana Skalice a kde ty částky jdou. Chci vědět, jak se hospodaří s našimi penězi. U
nás se nic nestaví. OV nepracuje. Máme asi 3 roky prohnutý most, stále se nic neděje. Máme
v blízkosti pozemku obrovské stromy a keře, které jsou města, jsou neudržované. Uklidili
jsme to, dali jsme hromádku ke kontejneru a od loňského podzimu tam stále je neuklizená. Je
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to městský pozemek. Máme zasypanou zahradu listím z městských stromů. I silnice je
zasypaná. Psala jsem si se zástupcem ŽP a nic se neděje. Další věc, kanalizace v Kulturním
domě. Je zde silně cítit. Měli by být zveřejněné investice ve vitrínce. Nejsou tu lavičky podél
cesty.
Ing. Kajzar: Jak jsem již říkal, budete mít určitou finanční autonomii a vy si určíte, zda tu
budete mít lavičky, chodník atd. Co se týče občanské vybavenosti, zde dole je prázdný
prostor, zatím jsme se nedohodli, co tam bude. Může se najít nájemce na obchod.
Provozovatel služby se však musí uživit, nelze, aby byl dotován městem. Otázka financí, na
internetu je přehledný rozpočet, snažíme se zveřejňovat všechny informace, jak se soutěží, jak
se investuje, jak se utrácí.
p. Rozehnalová č.p. 334: Ne každý má internet, mělo by to být ve vitrínce.
Ing. Kajzar: Informace můžou být zveřejněny i na úřední desce zde. Vybavíme OV
potřebnými dokumenty.
…… podnět pro Ing. Kajzara
Ing. Kohut: TS dělají ořezy stromů na základě požadavku odboru ŽP. Co se týče úklidu,
v dubnu se provádí úklid, dáváme na vědomí OV, že v příslušném termínu můžete dát před
baráky nepořádek, který nashromáždíte v zahradách a my to odvážíme. U kontejnerů TS
neuklízí, to je lokalita FS, a pokud to není v kontejneru, asi to také neuklízí. Nebráním se,
abychom ve spolupráci s OV udělali na podzim další svozovou akci.
Ing. Gilarová: Ještě bych doplnila, co se týče údržby pozemku a dřevin. Jednak bych chtěla
vědět lokalitu, není problém sejít se na místě a podívat se, jak to vypadá, domluvme se na
místním šetření. Je možný šetrný ořez stromů, ke kácení musí být vzhledem k ochraně dřevin
vážný důvod. Co se týče spadu listí a plodů na sousední pozemky, od 1.1.2014 platí nový
občanský zákoník, který říká, že plody spadlé ze stromů na sousední pozemek jsou toho, kdo
vlastní sousední pozemek. Pokud se týče hromady větví, která zůstala po ořezu, pokud nejsme
informování, nevíme o ní. Je třeba nahlásit lokalitu a my to pak řešíme. Otázka umístění
laviček, je otázka, kde lavičky chcete umístit. Pokud je to na veřejném prostranství, které
máme ve správě, a přijde požadavek, tak prověříme všechny okolnosti a jeli to technicky
možné, tak lavičky umístíme. Musíte přijít s konkrétním návrhem.
………podnět pro ŽPaZ
p. Rozehnalová č.p. 334: Stačily by jednoduché lavičky bez opěradel, co 50 metrů.
Ing. Gilarová: Musí přijít návrh prostřednictvím OV.
p. Pánková č.p.178: Chci poděkovat a pochválit za úpravu prostranství před kostelem.
Zajímalo by mě, zda se bude pokračovat, protože východ z kostela není propojen
s parkovištěm a cestou na hřbitov. A zda se bude pokračovat i dál směrem k vodovodu. Třetí
věc, zda se bude dělat u kostela přechod pro chodce, je to tam nebezpečné.
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Ing. Hronovský: Úprava prostranství před kostelem je rozdělena na 3 etapy, zatím je hotova
první etapa, prostor propojení od kostela je druhá etapa a další etapa je úprava komunikace
k zadní bráně. Druhá etapa by se měla dělat příští rok, poslední etapu v plánu na příští rok
nemáme, je zpracovaný projekt. Požadavek na zbudování přechodu pro chodce byl posuzován
PČR a ta ho neschválila.
p. Rozehnalová č.p. 334: Není možné tam dát nějaké upozornění?
Ing. Hronovský: Může se dát upozornění Pozor děti, nebo Zvýšený pohyb chodců; snížení
rychlosti dát nelze
Kuboň Aleš č.p. 81: V Lískovci se staví nové cesty, nové chodníky, parkoviště před
obchodem, zastávka se předělává. Zde nejsou ani chodníky. Na Javorské(ho) někdo sype
hlínu a plevel ze zahrádky, teď si tam nasadil chvojky, cesta je zúžená. V jiných obcích mají
retardér.
Ing. Hronovský: Jak jsem již říkal, pro povolení retardéru je potřeba splnit podmínky
oboustranných chodníků, osvětlení místa a odvodnění příkopů. To zde nelze. Pokud obce
umístí retardéry bez povolení, můžou je mít umístěny na černo a pak za případné nehody
odpovídají obce. Retardér nemůže být umístěn v rozporu s předpisy. Můžeme uvažovat o
snížení rychlosti. Jsou vytypovány místa a Městská policie bude provádět měření, ve Skalici
je to asi 6 míst. Co se týče chodníků, pokud všichni ti, co mají pozemek v blízkosti cesty,
napíší, že ho darují městu, můžeme uvažovat o vybudování chodníků. Co se týče příkopů,
nemohou se zasypat, protože odvádějí vodu i z okolních pozemků, zahrad.
p. Rozehnalová č.p. 334: Jaké jsou investice do Skalice?
P. Pardubický č.p. 74: Od hasičů. Za hasiče v OV být nikdo nechce, nyní je p. Frýdecká,
která nechodí na schůze hasičů, nevíme, jak OV funguje. Bojím se toho, až se budou
investovat peníze, že se předem nedozvíme do čeho.
Křibíková DiS. : Vystoupím za OV. Zatím je zde vše v počátku, pan náměstek řekl návrh.
Nemyslete si, že bychom jednali bez vás, pokud dostaneme nějaký balík peněz, svolám
občany Skalice a poradíme se, co s tím udělat. Nikdy jsem nic neudělala bez občanů, vždy se
radíme. Byl dotazník nebo petice. Můžete přijít na schůzi OV.
Ing. Kajzar: Je to riziko samosprávy. Byl jsem na jednání OV, přišel tam pán, řekl problém.
Je potřeba se sejít a problémy projednat.
P. Pardubický č.p. 74: Nevím, proč musí být někdo z hasičů v OV.
Ing. Kajzar: Nemyslím si, že je to tu všechno špatné. Do Skalice se lidi stěhují, staví se zde,
nedávno byla oslava výročí 710 let, lidi se tu nemají špatně. Pokud chcete něco prosadit,
musíte se angažovat.
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p. Vašík č.p. 65: Byl jsem předsedou OV 10 let, hovory dříve probíhaly jinak, měl jsem
zájem o činnost OV, chtěl jsem pracovat v OV, paní Křibíková řekla, že se mnou nechce
spolupracovat. P. Hrabec zrušil OV, tak jak fungoval, jenom z politických důvodů. Vystoupil
jsem na 5. zasedání zastupitelstva, že se mi nelíbí situace v Kulturním domě, že OV nemá
vizi, že se naplňují jen požadavky, které jsme měli před 5, 10 lety. Zrušila se lavička nad
kravínem, náhradní není. V zásobníku bylo dětské hřiště ke Kulturnímu domu, ve městě se
postavilo spoustu hřišť a zde ani náznak. Musel jsem chodit na jednotlivé odbory a prosazovat
naše požadavky. Byl jsem za panem primátorem, že chci pracovat v OV, jako náhrada za pana
Nytru, později byla za zahrádkáře zvolena paní Polášková.
Ing. Kajzar: Zkuste si vymyslet nějaký způsob, jak o prioritách ( v zásobnících ) budete
rozhodovat. Svolejte velkou schůzi, pobavte se a vyřešíte to. Pak se rozhodnete, jakým
způsobem budete investovat.
Křibíková DiS. : Vždy nechávám dělat anketu, pokud se o něčem rozhoduje. Viz. Kulturní
dům, chtěli jste tam knihovnu, bohužel městem neprošla. Dává se na svaz důchodců, byla u
pana ve večerce, u Bučků, na veřejném místě, ve škole. Mám to k nahlédnutí.
p. Rozehnalová č.p. 334: K čemu je místní rozhlas, když nefunguje?
Křibíková DiS. : Funguje, pokud ne, musíte říct. Pokud v různých lokalitách nefunguje,
musíte to říct.
p. Malý č.p. 144: Město by se mělo zasloužit, aby ve Skalici byl obchod. V Kulturním domě
je moštárna zahrádkářů, zapáchá to tam. Druhá připomínka, sečení pozemků. Bydlíme pod
kravínem, nepořádek z polí jde na nás, pozemky tam nejsou sečené. Město by mělo zajistit,
aby všichni majitelé sekali svoje pozemky. Připomínka na TS. Ne vždy je nutné, aby jezdil
šípový pluh, když napadne jen 20 cm. Technika by se měla nasazovat dle sněhových
podmínek. Jinak se ničí cesty.
p. Hlava Kamenec č.p. 143: Už 5 roků řeším vyčištění příkopů směrem k řece. TS tam byly,
stále se nic neděje. Další připomínka je k označení křižovatky ( Kamenec spodní ), chtělo by
to označit a zpevnit.
Ing. Hronovský: Máme dokumentaci pro stavební povolení, čeká se na poslední dokumenty,
věcné břemena, musí se podepsat souhlasy, vy a pan Berčík a do měsíce se může být vydáno
stavební povolení. Letos by mělo proběhnout vysoutěžení zhotovitele a na jaře se může začít.
K vaší připomínce, provedeme vyčištění příkopů. Ohledně dopravního značení, šetření
proběhlo, zeptám se na výsledek.
……… podnět pro DaSH
p. Brunsková č.p. 324: Přes sobotu a neděli jezdí přes Skalici autobus č. 18, je tak plný, že
Skaličan nemá šanci nastoupit. Stálo by za zvážení, zda všichni, kdo autobusem jezdí, aby to
měli zdarma, nebo za 10 Kč. Zda neponechat jen pro ty, co mají kartu. Pokud by lidé měli
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Ing. Hronovský: O problému se ví, ale nelze mít několik různých tarifů. Zvažujeme jiné možnosti, od
prosince ( 13.12.2015) chystáme nové jízdní řády a hledáme způsoby, jak to přeplňování vyřešit.
p. Karásková Kamenec č.p. 348: Uvažujete o zvýhodněné sazbě za taxík pro občany Skalice a
Kamence, nebo nějaký mikrobus? Chtěla bych vyměnit popelnici na bioodpad za kompostér. Popelnici
používat nebudeme. Chtěla bych, aby i na Kamenec přišly dotazníky s otázkami ohledně dění ve
Skalici.
Ing. Kohut: Zimní údržba se drží dle schváleného plánu, pokud máte pocit, že některý úsek není
udržován, dejte podnět OV, nebo na TS a my to projednáme odborem a dáme podnět do RM na změnu
do plánu zimní údržby, nebo změnu technologie.
p. Malý 144: Já jsem měl připomínku k technickému provedení zimní údržby. Pokud je málo sněhu,
stačí projet cestu traktorem, ne pluhem. Cesty nejsou asfaltované a ničí se tím. Např. cesta proti škole.
p. Muroň Kamenec č.p. 122: Poznámka k OV, jednotlivé organizace mají možnost nominovat svoje
členy do OV a odvolat je. Spousta lidí z Kamence není nikde organizovaná ve spolcích ve Skalici a
byl bych rád, kdyby volba do OV byla jinak organizovaná, aby se mohli angažovat všichni, kdo bude
mít zájem.
Ing. Kajzar: Jak probíhá vznik OV. Dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. může podat
návrh ke zvolení do OV každý občan. Do příštího setkání zpracuji, jakým způsobem bych dal všem ve
známost tyto zásady, jakým způsobem je OV zvolen a kdo může do něj delegovat. OV je volená
samospráva.
……… podnět pro Ing. Kajzara
p. Muroň Kamenec č.p. 122: Chtěl bych, aby byly zásobníky investic přehledněji dohledatelné na
internetových stránkách města. Lidé netuší, za jak dlouho bude splněn jejich požadavek.
Ing. Kajzar: Na základě volebních programů koaličních stran se plní programové prohlášení a na
základě toho se přednostně plní zásobníky investic jednotlivých odborů. Dle nového plánu v daném
roce dostanou okrajové části vlastní prostředky na investice z městského rozpočtu a sami se
rozhodnou, na co se použijí, tak se to zrealizuje. Vy se musíte rozhodnout. Jinak by zásobníky měly
být dohledatelné na internetu. Pokud ne, tak to prověřím. Můžeme je poskytnout OV pro informaci.
Paní předsedkyně dostala seznam realizovaných akcí za minulá období. Chceme, aby investice do
jednotlivých částí města byly spravedlivé.
p. Muroň Kamenec č.p. 122: Chtěl bych mít možnost, jako občan neorganizovaný v žádné
organizaci, účastnit se rozhodování o složení OV.
p. Vašík č.p. 65: To vymyslel p. Hrabec.
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města
FrýdkuMístku

s občany Skalice dne 30.9.2015
Č.j.: MMFM 126469/2015
Odbor:
Autor, pracovní funkce:
kancelář primátora Veronika Vrublová, asistentka

Datum pořízení:
9.10.2015

Ing. Kajzar: Jistě se najde způsob, jak to vyřešit, aby se mohli zapojit všichni a aby o
investicích rozhodovali všichni.
p.Melichařík : Mám problém se zemědělským družstvem. 6.8.20015 jsem volal MP. Vozí
kejdu z biostanice v Hodoňovicích do Skalice. Bylo stanoveno před 10 nebo 12 lety, že nám
to dají vědět dopředu rozhlasem, zjistí v Mošnově na letišti povětrnostní podmínky. Chtěl
bych na ŽP, aby se s nimi domluvili, aby to nevozili o víkendu.
…… podnět pro ŽPa Z
p. Brunsková č.p. 324: Chci se zeptat, kdy se plánuje další termín setkání s občany?
Abychom se dozvěděli, jak s osadním výborem atd.
Křibíková DiS. : Většinou se dělá jednou ročně, ale můžeme se sejít dříve, třeba v lednu.
Ing. Kajzar: Nejsem proti, rád přijedu. Nejlépe po lednovém zastupitelstvu, abychom vám
mohli říct, jaký rozpočet se schválit a veškeré změny.
Křibíková DiS.: Byla bych ráda, kdybyste se ukázali na schůzích OV a něco řekli.
Závěr:
Ing. Kajzar, náměstek primátora poděkoval přítomným za účast a paní předsedkyně OV
Křibíková DiS. ukončila setkání s občany.

