
Požadavky- PRIORITY- OV SKALICE ZÁPIS 7. 1. 2019

Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru Skalice.

K připomínce vznesené na schůzi Osadního výboru Skalice, konané 7. 1. 2019,
sdělujeme:

ODaSh:

Bod č. 2/ p. Malý požaduje dokončení přemostění potoka Skaličník v rámci rekonstrukce směrem
k domu č.p. 144

Zatím nelze podat žádost o územní řízení. Je uzavřena smlouva o výpůjčce s vlastníky pozemků parc.
č. 119/1 a 1395, které budou dotčeny rekonstrukcí propustku a to trvale nebo jen dočasně. 

Nepodařilo se dohodnout s vlastníky pozemků parc.č. 911 a 1107. Než bylo svoláno jednání, došlo
k prodeji těchto pozemků a nový vlastník s návrhem na výpůjčku (bezúplatně) nesouhlasil. V pondělí
11.  2.  2019  proběhne  jednání  s novým  vlastníkem  na  odboru  správy  obecního  majetku,  jeho
požadavky se týkaly majetkoprávních věcí.

V lednu  2019  byla  provedena  pravidelná  hlavní  prohlídka  propustku,  po  provedení  provizorního
přemostění je propustek možno dále, i když omezeně, používat.

Bod  č.  3/  P.  Pardubický  a  Grygar  požadují  vyřešení  zatrubnění  příkopy  podél  pozemku  pana
Stanislava Grygara

Požadavek byl předán společnosti TS a.s. k nacenění. Následně bude jednáno s Osadním výborem o
případné  realizaci.  Pravděpodobně  ale  nebude  možné  zatrubnit  příkop  v celé  požadované  délce.
Rozsah zatrubnění bude upřesněn v rámci následného místního šetření.

OSOM :

Bod č. 4/

V rámci PD k akci „Obnova KD Skalice po požáru“ bude prověřena možnost nainstalování požárních 
hlásičů do prostoru knihovny, osadního výboru a šaten tělocvičny.
V nejbližší době bude provedeno místní šetření ohledně stavu terasy s odbornou firmou. 
Co se týče položení zámkové dlažby požaduje OSOM podklady pro využití (důvod) – hospodárné 
vynaložení finančních prostředků.

Zpracovala Ing. Kajpušová



ODaSh:

Bod č. 5/

OV podporuje rozšíření parkovací plochy podél plotu u školní zahrady (zařadit  mezi priority, již
projednáno s ved. odb. dopravy Ing. Hronovským).

Bude zadáno zpracování potřebné projektové dokumentace.

OSOM :

Bod č. 6/

Vývěsní skříňka ID 59, správa OSOM.
-          dnes prověřeno panem Skotnicou, oprava skla a zámků bude provedena nejpozději do 

15.2.2019.

 Zpracovala p. Gurecká

ODaSh:

Bod č. 7/

Přidat osvětlení k budově místní školy 

Bude zadáno zpracování potřebné projektové dokumentace. Odhadované náklady min. 100 tis Kč bez
DPH (bez ceny za projektovou dokumentaci).

Bod č. 8/

OV požaduje vyjádření příslušného odboru, zda se bude pokračovat v rekonstrukci cesty, která byla
z části provedena v roce 2018 a měla by dále pokračovat od rod. domu č.p. 188, 184, 190, 182, 288

Původním záměrem bylo nejdříve  vyřešit  ujíždění  cesty  (například výstavbou gabionové zdi).  Pro
nezájem se nedaří zajistit potřebný geologického průzkumu a projektanta.

Proto zvažujeme provedení opravy povrchu cesty bez dořešení ujíždějícího svahu za předpokladu, že
s tímto návrhem bude Osadní výbor souhlasit.  Životnost této opravy totiž bude kratší a do budoucna
bude nutno výstavbu opěrné zdi zajistit. Náklady na opravu (bez opěrné zdi) jsou vyčísleny na 448
tis.Kč, včetně DPH.

Zpracoval Ing. Hronovský



OŽPaZ: 

Bod č. 9/

OV požaduje ořezání dubové aleje podél komunikace mezi Skalicí a Janovicemi

Dubová alej podél komunikace mezi Skalicí a Janovicemi, byla ořezána na konci ledna roku 2019.

Zpracovala Ing. Gilarová


