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Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru Skalice ze dne 6. 5. 2019

1/Paní 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.  

2/Pan Peca požaduje vybudování chodníku vpravo ve směru jízdy od autobusové zastávky „U vrby“ 
až k rodinnému domu ev. č. 225 zvláště z důvodu bezpečnosti.

Odpověď:
Po konzultaci s odborem DaSH bude muset být vyvoláno jednání s OV za účelem přesného 
vyspecifikování předpokládaného požadovaného rozsahu a následně rozhodnutí OV, zda zahájit 
nezbytně nutné práce spojené se zadáním zpracování PD, stavebního řízení, v poslední řadě samotné 
realizace

3/OV požaduje vykosení trávy na obecním pozemku před parcelou pana Pavla Šrubaře nad 
budovou školní družiny.

Odpověď:
Uváděný pozemek je zařazen do kategorie lučních trávníků, tedy bude kosen 2x ročně (1. seč 
v termínu do 30. 6. ,2. seč do 15.9.) 

4/ OV urguje alespoň odstranění výtluků na obecní komunikaci na Kamenci (od Zanzibaru 
po rozcestí až k p. Chýlkovi).

Odpověď:
Čekáme na odpověď  p. Křibíkové – předsedkyně OV Skalice k dotazu (v po 6. 5. byla dotázána 
podruhé), zda požaduje realizovat celoplošnou opravu dané komunikace na kterou je již uzavřená 
SoD.

5/OV požaduje informaci, kdy bude nainstalováno osvětlení u budovy místní školy. 

Odpověď:
O této záležitosti vůbec nevíme, je to pravděpodobně nový požadavek OV, proto bude nutno vejít do 
jednání s pí. Křibíkovou, aby vyspecifikovala svou představu.

Zpracoval: Ing. Kohut
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