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Datum pořízení:
1.4.2016

Datum a místo konání: 30. 3. 2016 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
Ing. Bc. Kalužová, vedoucí oboru správy obecního majetku
Bc. Rylko, TS a.s.
p. Ondroušek, Městská policie
členové osadního výboru
ca 20 občanů

Zahájení:
Předsedkyně OV Skalice Monika Křibíková, DiS. zahájila setkání a představila zástupce
města.
Uvedla, že jsou dva zájemci o provozování prostor bývalé hospody a to p. Olašín, který by
zde chtěl provozovat menší restauraci s muzikobarem, další nabídka je na provozování
prodejny potravin spoluobčany vietnamské národnosti.
Diskuse:
p. Melichařík č.p. 14: Chtěl bych se zeptat Ing. Hronovského, kdy budou dodělány 4 m cesty
na hřiště. Dále bych chtěl požádat město, zda by bylo možné 1x za rok přijít s plošinou, aby si
mohli občané ořezat stromy třeba na hřišti. Dále bych chtěl informace o kotlíkové dotaci, zda
je možné, aby to iniciovalo město.
Ing. Hronovský: Opravena je část, která patří městu, zbytek nepatří městu, nemůže se
opravit.
Bc. Rylko: Vlastník pozemku si vystavil objednávku a nechal si od TS položit asfalt, tak to
může udělat kdokoliv z vás. Můžu i vám poslat nabídku.
Křibíková DiS.: Diskuzi o výběru vhodné nabídky necháme na konec setkání, byla bych
ráda, abyste se alespoň přibližně vyjádřili.
Ing. Bc. Kalužová: Prostory bývalé hospody se musí zásadně opravit, cena se bude
pohybovat přibližně okolo 500 000 Kč. Bylo by lepší pořádání kulturních akcí nejprve
vyzkoušet ve spolupráci se školou. Zda se zde osvědčí.
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p. Babicová č.p. 455: Na jedné akci se nevyzkouší, zda bude pořádání kulturních akcí
fungovat. Je obchod přínosem pro Skalici? Je možné, aby město podpořilo kulturní vyžití?
Rozehnalová č.p.334: Myslím, že by tady měl určitě být obchod.
Křibíková DiS.: Obchody tady již byly provozovány, nikdo tam nechodil a zrušily se.
Vašík č.p. 65: Bylo by dobré, aby zde bylo multifunkční zařízení s poštovnou, cukrárnou,
základní potraviny. Pokud by vietnamec mohl vést i poštovnu a přimlouval bych se, aby mu
město dalo nulový nájem. Dále si myslím, že je nevhodné umístění hnědých popelnic u RD,
lepší by byl kompostér. Na kosení trávy je to malé.
Ing. Gilarová: Požadavek na pořízení BIO nádob vzešel s požadavků občanů v rámci celého
města, jsme povinní zpracovávat bio odpad. Kotlíkové dotace se řeší přes MSK, město FM
má vyhlášený dotační program na změnu způsobu vytápění. Veškeré informace jsou
zveřejněny na webu města a na vyžádání je pošleme emailem, žádosti se podávají do 30. 6.
2016
Babica č.p.455: Cesta na Kamenec je v dezolátním stavu, nějaká jednání s panem
Hronovským už proběhla. Druhá věc, v této lokalitě je soukromý pozemek na jméno pana
Chýlka, je veden jako zemědělský půdní fond a pan Chýlek tam nechal navézt různé
karavany, obytné vozy a pronajímá ho. Řešili jsme to už s městem, pan Chýlek to nechce
řešit. V létě je tam neúnosný provoz, nejsou tam toalety. Město si stále přehazuje odpovědnost
za řešení, jednáme již 4 roky. Není to camping plac.
Ing. Hronovský: Souhlas vlastníka, který jsme obdrželi, stačí, abychom zahájili opravu.
Ing. Kajzar: Je to otázka posouzení, neznám detaily. Seznámím se s tímto případem. Pošlete
mi emailovou komunikaci.
Babicová č.p.455: Pozemek patří do zemědělského půdního fondu, z OŽPaZ napsali, že
pokud jsou vozidla déle než rok, je třeba zažádat o vynětí, jsou tam už 7 let. Jsou tam
zabetonované plůtky, je tam motorové vozidlo, může docházet k úniku nafty.
Kadlubiec č.p.135: Máme podobný problém, na louce u kravína se organizují technoparty,
probíhá tam intenzivní těžba ornice, na stavebním úřadě je spousta podnětů. Zatím není žádné
řešení.
Malec č.p. 144: Chci se vrátit k anketě, oba návrhy by byly dobré. Obchod by přivítalo hodně
spoluobčanů.
Ing. Kajzar: Nebereme výnos z tohoto prostoru jako prioritní, chceme, aby prostor nebyl
prázdný, ale nájem být musí. Z mého pohledu je lepší provoz obchodu. Paní předsedkyně
vyvěsí možnosti využití na veřejné desce a každý, kdo se bude chtít vyjádřit, ať se vyjádří a
budeme respektovat vaše přání.
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Křibíková, DiS. : Vyhlásím anketu, dám lístky k panu Bučkovi, do školy, k Zanzibaru. Od
příštího týdne budou k dispozici, informace bude i na vývěskách a na internetu.
Hlava: Chci se zeptat pana Hronovského na vyčištění příkopů, ví, o co se jedná.
Ing. Horonovský: Případ je v řízení, je naceněn TS a.s. a bude se čistit.
Pardubický: Uvažuje město o vybudování úschovny kol v centru města?
Ing. Kajzar: Je to finančně náročný projekt, ale uvažujeme o tom, přibližně v roce 2018
bychom to chtěli alespoň částečně realizovat.
Kadlubiec č.p. 135: Chtěl bych se zeptat na projekt vodovodu ve Skalici.
Ing. Basel: Je zpracovaná studie se třemi variantami. Řeší se analýza pozemků a je vůle
vedení města pokračovat v tomto projektu dále. Musí se vyřešit majetkoprávní vypořádání.
Žižková, Skalice Baštice: Chci se zeptat, za jak dlouho bude realizace.
Ing. Basel: Projekt bude připraven k realizaci asi za 12 měsíců. Záleží i na majetkoprávním
vypořádání. V průběhu roku 2018 by se mohlo začít stavět, pokud vše půjde v pořádku.
Rozehnalová č.p. 334: Je rozbitý most u nás, když zaprší, nemáme jak chodit.
Ing. Hronovský: Most se letos bude spravovat.
Pavlíková č.p. 489: Chci se zeptat, kdy se bude opravovat rozbitá cesta na Kamenci u
rozcestí k Zanzibaru, prý to není obecní pozemek, může ho město vykoupit, nebo dostat
darem?
Ing. Hronovský: Pokud pozemek není městský, opravit nelze. Až když se dají dohromady
vlastníci a dají požadavek, může se začít jednat. Musí být zmocnění od všech vlastníků.
Ing. Kajzar: Město vykupuje pozemky za odhad, musí být znalecký posudek. Pro město je to
budoucí náklad, musí se o pozemek starat atd. Přijďte a domluvíme se na nějakém řešení.
Zahradníková č.p. 303: Chci se zeptat, zda ve Skalici bude vyhrazeno nějaké místo na velký
kontejner na bio opad, tak jak je to i v jiných vesnicích.
Ing. Gilarová: V tuto chvíli neplánujeme umístění velkoobjemových kontejnerů.
Ing. Kajzar: Poznačil jsem si to a zkusíme to řešit.
Zahradníková č.p. 303: Je možné zařídit, aby autobus jezdil na nádraží?
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Ing. Hronovský: Chystá se optimalizace MHD.
Zahradníková č.p. 303: Cesta, od vodojemu ke kravínu a na Bašku, je špatně spravená,
záplatovaná. Je to každý rok.
Bc. Rylko: Zatím je to opraveno nahrubo, teprve se bude opravovat ve větším měřítku. Je tam
problém v podkladu.
Ing. Hronovský: Je sestaven plán oprav tak, že nejprve se opravují drobné díry tzv. flikování
a až dílčí opravy dosáhnou určité hodnoty, opraví se celoplošně.
Křibíková DiS.: Autobusy nejezdí ve večerních hodinách, proč byl posunut?
Ing. Hronovský: Nemůžu teď říct, z jakého důvodu byl autobus posunut, a také záleží, kdy
jste si dávali požadavek, pokud jste ho dávali mimo připomínkové řízení od 1. 6. do 30. 9.,
bude zpracován v dalším připomínkovém řízení.
Křivka č.p. 218: Na mostě přes řeku Morávku na Kamenci byl nastaven režim, kdy tam byla
chatová oblast, teď je tam zástavba RD a režim je příliš omezený. Může město pro to něco
udělat?
Ing. Hronovský: Most je na katastru obce Dobrá a každá obec si může zpoplatnit místní
komunikaci. Město pouze může jednat se zastupitelstvem obce Dobrá o rozšíření.
Křibíková DiS. : Chtěla bych říct, že se mi ozývá těch 10 lidí, o které se navýšil počet
povolenek, že Dobrá po nich chce opět platit 200 Kč. Na obecním úřadě řekli, že to nemají
v mapě zanesené.
Ing. Hronovský: Prošetříme to.
……………………….. podnět pro DaSH
Závěr:
Paní předsedkyně Křibíková poděkovala za účast a uvedla, že anketní lístky nechá na místech,
tak jak se domluvili po dobu cca dvou týdnů a po vyhodnocení budou výsledky k dispozici na
internetových stránkách obce. Poté ukončila setkání.

