
Zápis ze schůze Osadního výboru Skalice 
ŘÍJEN

Přítomni: A. Pitřík (omluven) 
                  L. Lluch Pavliková, R. Polášková, J. Zajacová, 
                  V. Melichaříková    
 
Požadavky občanů:

- Paní Pavla Kotasová č.p. 539 požaduje opravu 
povrchu komunikace plné výmolů (parc. č. 774/5 v 
majetku Magistrátu města F – M)  a úpravu výjezdu 
z této komunikace na hlavní silnici. Směrem vpravo 
se nedá bezpečně odbočit, aniž by se nenajelo do 
protisměru. Oprava výjezdu byla přislíbena již na 
jaře 2021.

- Za občany Kamence pan Jiří Muroň č.p. 122:
Občané Kamence vyjadřují nespokojenost se stavem 
komunikací dotčených výstavbou kanalizace a 
s nedostatkem informací o průběhu stavebních 
prací. Hlavní komunikace přes Kamenec (od 
kontejnerů k Zanzibaru) je již více jak rok 
rozkopána a její ne/sjízdnost vede některé řidiče 
k tomu, že raději jezdí přes přilehlou louku. Zatímco 
v několika částech Skalice se již asfaltují některé 
boční komunikace, které byly rozkopány v letošním 
roce, u hlavní komunikace přes Kamenec se 
plánovalo asfaltování na srpen, přesto dnes, na 
začátku října, se ještě ani nezačalo. Chybí jakékoliv 
informace o plánovaných pracích.



Požadavky OV:

-    OV požaduje ořez větví stromů, které zasahují do 
komunikace a to:

- okolo Strážnice směrem od kostela sv. Martina k
   vodárně      

    - v Záhoří od firmy Gala dřevo směrem na 
      Raškovice

- OV požaduje odborné stanovisko, zda je 
realizovatelná, na základě požadavku členek Klubu 
seniorů, výstavba venkovního či vnitřního výtahu v 
KD. Výtah by umožnil lepší dostupnost starým a 
handicapovaným osobám na schůzky Klubu seniorů, 
do místní knihovny a do skalického muzea.

Sdělení OV:

-  Oprava sloupů bran na místním hřbitově byla 
konzultována s Ing. B. Kalenskou. Pověřený 
pracovník na místě zjistil, že zdivo sloupů obou 
bran se rozpadá a je nutná rekonstrukce. Ta bude 
zahájena ještě v letošním roce, pokud to 
klimatické podmínky dovolí a dokončena bude 
v roce příštím.



Příští schůze Osadního výboru se bude konat     
v místnosti školní družiny 

v pondělí 1. listopadu 
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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