Zápis ze schůze Osadního výboru konané dne 6. 6. 2016
Přítomni:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Omluvena:
Hosté:

Monika Křibíková
Aleš Pitřík
Renáta Polášková
Věra Melichaříková
Simona Frýdecká
Leona Lluch Pavliková
Bucifal Jakub

Program:
1. Zahájení
2. Požadavky občanů
3. Požadavky OV
Ad 1. Schůzi zahájila paní předsedkyně
Ad 2. Pan Bucifal Jakub (Skalice Kamenec č.p.295) vyslovuje požadavek za
spoluobčany odlehlé části Kamenec na vybudování dětského hřiště s hracími
prvky. Prvotní záležitostí je zajistit vhodný pozemek ve vlastnictví Města.
V současné době vzhledem k rozšiřující se výstavbě rodinných domků přibylo
v této lokalitě hodně mladých rodin s malými dětmi, pro které není žádné místo
k odpočinku a společnému trávení volného času. OV tento záměr plně
podporuje, vše se odvíjí od jednání o pozemku.
Ad 3. ‐ OV požaduje vyčištění odvodňovacího příkopu na parcele 997/8, která
je v majetku města F – M. V bezprostřední blízkosti se nachází budova školní
družiny a od 1. 9. 2016 také třída základní školy. Jelikož stoka není dostatečně
prohloubena, zdržuje se zde páchnoucí splašková voda, v případě srážek se
rozlévá až na komunikaci.
‐ Občané využívající výdejní místo pošty si opakovaně stěžují na
poškozený povrch příjezdové cesty k tomuto místu (k domu p. Pešatové parc.č.
997/8)
‐ Občané odlehlé části Skalice – Kamenec se obrací prostřednictvím OV
na zástupce Města v otázce jednání ve věci vybudování chodníku pro pěší od
mostu (u Zanzibaru) přes řeku Morávku. Současný stav je z hlediska
bezpečnosti chodců, zejména dětí, které docházejí do ZŠ a MŠ v Dobré, zcela

nevyhovující. Vzhledem k rostoucí výstavbě rodinných domů je zde předpoklad,
že bude chodců ještě přibývat.
‐ Občané se dotazují členů OV, kdy bude realizována plánovaná
rekonstrukce v bývalém pohostinství v KD dle výsledku ankety občanů.
(Kavárna).

Příští schůze OV se bude konat na ZŠ ve Skalici
5.9.2016 v 17 hodin v místnosti stávající školní družiny
(bývalá pošta).

