Zápis ze schůze Osadního výboru konané dne 7.11. 2016
Přítomni:
Předseda:
Místopředseda:

Monika Křibíková
Aleš Pitřík
Renáta Polášková
Členové:
Leona Lluch Pavliková
Věra Melichaříková
Hosté: pan Vašík č.p. 65, manželé Vetrovi č.p. 289, manželé
Pavláskovi 493
Program:
1. Zahájení
2. Požadavky občanů
3. Požadavky OV
Ad 1

Schůzi zahájila paní předsedkyně.

Ad 2. - Pan Vašík přišel ve věci dalšího zabezpečení činnosti místního muzea.
OV probere postup s kompetentními zástupci Města, aby byl zachován jeho
dosavadní chod a sbírkové předměty zůstaly ve Skalici.
- Pan Vašík upozornil na nekrytý odvodňovací kanálek napříč
příjezdovou cestou k budově družiny. Vzhledem k šíři a hloubce (cca 12 cm) zde
hrozí nebezpečí úrazu.
- Pan Vašík požaduje informaci o přistavení velkoobjemových
kontejnerů formou hlášení v místním rozhlase, ne pouze ve Zpravodaji.
- Pan Vašík požaduje vodorovné dopravní značení jízdních pruhů na
hlavní komunikaci přes Skalici.
- Pan Vašík požaduje přemístění stávajících map na protilehlou stranu
cesty, aby nebyly vystaveny přímému slunci.
Ad 3. - OV požaduje pro Klub seniorů zakoupení dataprojektoru s projekčním
plátnem a ozvučení za účelem pořádání besed, promítání a kulturních
vystoupení na jejich schůzky.
- Manželé Vetrovi požadují v rámci rekonstrukce cesty (1195/6)
vyřešení odtoku dešťové i odpadní vody ze sousedních pozemků, kde jsou nové

rodinné domy (parcely 1195/1, 1195/43, 1195/42, 1195/44) a z nové
komunikace 1195/38. Voda zaplavuje sklepy i zahrady sousedních pozemků,
stéká i na hlavní komunikaci. Havarijní situace vznikla v souvislosti s novou
výstavbou.
- Manželé Pavláskovi požadují vyčištění příkopů na Kamenci směrem od
kontejnerů na tříděný odpad na rozcestí k panu Hlavovi.
- Manželé Pavláskovi požadují přistavení většího množství kontejnerů na
tříděný odpad na rozcestí na Kamenci. Nádoby jsou přeplněné, odpadky jsou
mimo ně, stávající odvoz je nedostatečný. OV doporučuje zřídit ještě jedno
místo pro umístění kontejnerů s přihlédnutím na nárůst obyvatel na Kamenci.
Ad 3. - OV požaduje pro Klub seniorů zakoupení dataprojektoru s projekčním
plátnem a ozvučení za účelem pořádání besed, promítání a kulturních
vystoupení na jejich schůzky.

Příští schůze OV se bude konat na ZŠ ve Skalici
5.12. 2016 v 17 hodin v místnosti stávající školní
družiny (bývalá pošta)

