
Zápis ze schůze Osadního výboru Skalice 6. 5.2019

Předseda: Monika Křibíková,DiS. 
Místopředseda:           Mgr. Aleš Pitřík 
Členové:                             Renáta   Polášková 
                                       Leona Lluch Pavliková 
                                       Mgr.Věra Melichaříková  

Hosté: 
p. Marie Werbová F – M Skalice č.p. 455
p. Petr Peca F - M ev.č. 225

1. Schůzi zahájila p. předsedkyně a uvítala členy OV
2. Požadavky občanů 

- p. Werbová opakovaně požaduje (již 8 let!) aktivní 
přístup ze strany Města k řešení problematiky 
znečišťování na pozemku p. Chýlka a rušení klidu o 
víkendech a v nočních hodinách. Vyjádření ze 
strany Města je pro paní Werbovou absolutně 
neuspokojivé, pokládá ho za pouhé hledání výmluv, 
proč v této záležitosti nelze sjednat nápravu. 
- p. Peca požaduje vybudování chodníku vpravo ve 
směru jízdy od autobusové zastávky „U vrby“ až 
k rodinnému domu ev. č.225 zvláště z důvodu 
bezpečnosti. 

3. Požadavky OV:
   -  OV požaduje vykosení trávy na obecním pozemku 
před parcelou pana Pavla Šrubaře nad budovou školní 
družiny.
   -   OV požaduje jako svou prioritu vybudování kóje 



u svozového místa kontejnerů na tříděný odpad na 
Kamenci v zatáčce před rodinným domem č.p. 493 a 
tímto uvolňuje finanční prostředky ze svého rozpočtu.
   - OV urguje alespoň odstranění výtluků na obecní 
komunikaci na Kamenci (od Zanzibaru po rozcestí až 
k p. Chýlkovi).
   - OV urguje řešení akutní situace s parkovacími místy 
u budovy místní školy. Jedná se o bezpečnost dětí a 
žáků! OV dále požaduje informaci z odb. dopravy, 
v jaké fázi jsou přípravné práce a kdy dojde k realizaci 
vybudování parkovací plochy na pozemku Města.
  - OV požaduje informaci, kdy bude nainstalováno 
osvětlení u budovy místní školy.
  -  OV požaduje informaci, kdy započne rekonstrukce 
po požáru v kulturním domě a žádá co nejrychlejší 
odstranění  pozůstatků požáru z místností knihovny. 
(ohořelé vybavení, knihy). Šířící se zápach zplodin 
z těchto prostor znemožňuje pořádání dalších aktivit 
v sálech kulturního domu, přestože tyto byly za 
nemalé finanční prostředky již vymalovány a uklizeny.
- OV požaduje prošetření situace na pozemku manželů 
Dvořáčkových na Kamenci č.p. 297.Strouha zbudovaná 
Městem je znečišťována splašky z okolních chat. 
Řešením je pravidelné čištění ze strany Města nebo 
odstranění strouhy. 
- OV urguje řešení nepořádku na chodbě u vstupu 
v přízemí kulturního domu a před samotnou budovou.
Požadujeme informaci, kdo je pověřen úklidem 
společných prostor. 



Příští schůze OV Skalice

se koná

3. 6. 2019 v 17 hodin v družině ZŠ.


