
-Zápis ze schůze osadního výboru Skalice 
červen (on – line)

Členové: A. Pitřík, L. Lluch Pavliková, R. Polášková, J. Zajacová, 
V. Melichaříková

Požadavky občanů:
Pan Rostislav Maršálek (č.p. 322) požaduje prošetření 
a urgentní řešení situace, která nastala vlivem 
dlouhodobých deštivých přeháněk. Při rekonstrukci 
mostku přes potok Skaličník, v blízkosti jeho obytného 
domu, zde byla umístěna vpusť, která objemově 
nestačí pojmout veškerou povrchovou vodu. 
V důsledku toho došlo k zatopení sklepních prostor 
jeho obydlí a podmáčení zdiva. Tento problém 
nastane vlivem dešťů vždy, pokud se urychleně 
nenajde odpovídající řešení, aby tak opakovaně 
nedocházelo k poškozování soukromého majetku. 

Požadavky OV:
- OV požaduje informaci, v jakém stadiu je příprava na 
realizaci parkovacích míst u místní základní školy.
- OV požaduje umístění informačních cedulí u 
sběrného místa na tříděný odpad na Kamenci, kde po 
odstranění černých nádob na směsný odpad toto 
místo již nadále NESLOUŽÍ k odkládání komunálního 
odpadu a občané musí využívat nádoby na směsný 
odpad v místě svého bydliště či sběrné dvory města 



F-M. Bylo by vhodné, aby městská policie zaměřila 
svou  kontrolní činnost na tuto oblast. 

Informace OV:
- 3. června proběhla v Kulturním domě ve Skalici 
pracovní schůzka zástupců Osadního výboru s Ing. 
Kajpušovou (Odbor správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdku - Místku) a 
zainteresovanými, za účelem projednání technické 
přípravy ozvučení místností sálů v 1. poschodí KD. Sál 
s jevištěm bude navíc vybaven světelnou rampou, 
dataprojektorem a promítacím plátnem. Realizace 
proběhne po následném výběrovém řízení na 
dodavatele. Toto zařízení bude využíváno především 
na akcích Klubu seniorů, místní základní školy a TJ 
Sokol Skalice.

Sdělení OV:
- Se svými požadavky a připomínkami ohledně 
kanalizace v naší místní části se obracejte na pana 
Kurečku tel. 602 492 954.
- OV upozorňuje na splavování štěrku z místních 
komunikací, kde byly prováděny výkopové práce na 
kanalizaci, ke kterému dochází zejména při 
přívalových deštích. Je zapotřebí při konečných 
opravách těchto komunikací nezvyšovat jejich výšku, 
aby nedocházelo k zaplavování sklepních prostor a 
zahrad občanů. 



Příští schůze Osadního výboru se bude konat     
v místnosti školní družiny 

v pondělí 12. července v 17 hodin.
                                     

VYZÝVÁME OBČANY, ABY SVÉ POŽADAVKY A         
STÍŽNOSTI I NADÁLE PŘEDÁVALI FORMOU MAILŮ 

NEBO TELEFONICKY NA:      
alesPitrik@seznam.cz, 

mob. 724348026
NEBO

                       melicharikova.vera@seznam.cz, 
                                     mob. 739681817
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