
Zápis ze schůze Osadního výboru konané dne 5.6. 2017

Přítomni:
Předseda: Monika Křibíková- omluvena 
Místopředseda: Aleš Pitřík - omluven
Členové:                             Renáta   Polášková 
                                       Leona Lluch Pavliková 
                                       Věra Melichaříková  

1. Připomínky OV

ad 1. - Po dohodě s vedením místní školy navrhujeme připravit podklady pro 
realizaci veřejně přístupného dětského hřiště s hracími prvky v lokaci nad budovou 
současné školní družiny. Pozemek je v majetku města, v bezprostřední blízkosti se 
nenacházejí rodinné domy, ostrahu by umožňoval stávající kamerový systém školy.

ad 2. - Urgujeme vyřešení prostranství před kulturním domem u hlavní 
komunikace. Žlaby prorůstají plevelem, prostředí je neudržované a neestetické.

ad 3. – OV požaduje vykosení příkopů na Kamenci u kontejnerů na tříděný odpad a 
zároveň i odvoz trávy.

ad 4. – OV požaduje opravy cesty – výmoly – slepá ulice od RD č.p.163

ad.5. – OV podává stížnost na Beskyd Agro Palkovice, kdy 2.6.2017 ve velkém 
množství vylévali Kejdu v obydlené části Skalice tzv. uzavřené části pole mezi 
domy č.p,415,246, za plot viz.foto. dokumentace v příloze.Tato Kejda nebyla 
v pravena do země,ale přímo na zeminu.Pole bylo mokré a hodně zapáchalo.Byla 
přivolána Městská policie.Nebylo možno větrat a ani být venku na 
zahradách.Někteří občané měli bolesti hlavy a nevolnost.V tento den 2.6.2017 bylo 
abnormální slunečné teplé počasí a to i po celý následující víkend  3.-4.6.2017. 
V tento den také tato cisterna s Kejdou sjela z cesty na Skotni ve Skalici  mezi 
domy č.p. 425 a 105,kde poškodili příkop a Kejda se vylila do příkopu.Také byla 
znečištěná tato nová komunikace Kejdou,kdy tyto cisterny jezdily po této 
komunikaci což není k těmto účelům uzpůsobeno. ( cesta je úzká ) Zápach byl 
nesnesitelný po celé Skalici.!!

ad.6.- OV dále podává stížnost na Beskyd Agro Palkovice za rušení nočního klidu, 
kdy se opakovaně seče,sklízí tráva do noci až do ranních hodin.Přes den se nic 
neděje. Přijíždějí až tak kolem 18hodiny, kdy pak začnou noční práce. Je to opět 
mezi obydlenou části, kdy občané ráno vstávají již ve 04.00 hodiny do práce. Při 
tomto hluku se nedá opravdu spát !!!

Další schůze OV Skalice se koná až 4. 9. 2017 v 17.00 h.
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