
Zápis ze schůze Osadního výboru Skalice 
Září

Přítomni: A. Pitřík, L. Lluch Pavliková, R. Polášková,    
                  J. Zajacová. V. Melichaříková
Hosté:      Jana Kvašňovská, Hana Moškořová

Požadavky OV:
- Požadujeme vyčištění komunikace okolo budovy 

školní družiny  (nebezpečí úrazu vlivem kluzkého 
povrchu) a urychlené odstranění příčiny 
soustavně protékající vody.

- Požadujeme vyznačení parkovacích míst před 
budovou Kulturního domu tak, aby byl umožněn 
průjezd a bezpečné odbočení směrem na Baštici.

- Upozorňujeme na potřebu výměny kotle na pevná 
paliva v kotelně Kulturního domu.

- Požadujeme vyřešit úklid vnějších i vnitřních 
prostor u hlavního vchodu do Kulturního domu.

- Požadujeme distribuci Zpravodaje Města F – M do 
všech domácností.

- Požadujeme opravu poškozené mříže nad šachticí 
u komunikace vlevo ve směru jízdy k místním 
bytovkám. (nebezpečí úrazu)

- Požadujeme informaci, z jakého důvodu byly 
provedeny ze strany ČSAD změny v jízdním řádu 
bez předchozího upozornění.

- Požadujeme opravu povrchu komunikace – 
odbočka z hlavní silnice k rodinným domům č. 
208, 107, 371, 451. Povrch komunikace je po 
výstavbě kanalizace výrazně poškozen.  



-  Požadujeme opravu elektromotoru drtiče ovoce 
v místní moštárně.

- Při výkopových pracích v rámci kanalizace došlo 
k zasypání příkopu, který odváděl dešťovou vodu. 
Po silných deštích dochází nyní k zaplavování 
zahrad a sklepních prostor rodinných domů č.p. 
163, 309, 304, 311. 

- Zároveň požadujeme zpevnění povrchu v místě, 
kde jsou u výše uvedených domů umístěny 
kontejnery na separovaný odpad. 

Sdělení OV:
-  V polovině května se uskutečnila schůzka 

zainteresovaných s Ing. Kajpušovou a p. Matějkou 
ve věci ozvučení sálů v Kulturním domě. Na 
schůzce byl pověřen p. Matějka výběrem 
techniky. Dosud nemáme zpětnou vazbu, kdy se 
realizace uskuteční.
Příští schůze Osadního výboru se bude konat     

v místnosti školní družiny v pondělí 4. října 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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