
Zápis ze schůze Osadního výboru Skalice 
on – line LISTOPAD 

A. Pitřík, L. Lluch Pavliková, R. Polášková, J. Zajacová,                      

      V. Melichaříková

Požadavky občanů:

- Umístit kontejner na elektro odpad na stanoviště 
kontejnerů ke kostelu

- Obyvatelé okrajové části Skalice – Kamenec si 
opakovaně stěžují na nedodržování termínů postupu 
prací ze strany firmy Metrostav. Již v měsíci srpnu, dle 
harmonogramu prací, měla být vyasfaltována cesta od 
odbočky u kontejnerů směrem vpravo a vlevo. Cesta 
je poškozena výkopy kanalizačních přípojek, téměř rok 
je plná výmolů a děr, za deštivého počasí s nánosy 
bláta, za sucha jsou obyvatelé obtěžováni mračny 
prachu, který sedá i na nové fasády nedávno 
postavených domečků. Kdy konečně dojde k nápravě 
této situace, která je již dlouhodobě neúnosná? 
Obyvatelé Kamence požadují stanovení nejbližšího 
platného termínu opravy cesty. Mají obavy, že nebude 
možná ani zimní údržba vzhledem k současnému stavu 
cesty. 



Požadavky OV:
-    OV požaduje informaci, kdy započne realizace 
parkovací plochy u místní základní školy.

 -         OV požaduje opravu (zarovnání) výmolů cesty 
vpravo ve směru jízdy směrem od Kulturního domu na 
Kamenec. Vzhledem k hloubce propadlých míst, 
vzniklých projížděním plně naložených nákladních aut 
a těžké techniky firmy Metrostav, vzniká nebezpečí 
poničení podvozků osobních vozidel. 
- Občané z místní části obce Baštice z čísel popisných 
31, 491, 118 si stěžují na rychlost vozidel, které jezdí 
po místní komunikaci. Požadují značku omezení 
rychlosti. 
Sdělení OV:

-   Osadní výbor konzultoval s p. Svobodou z TS 
zakoupení vozíku na přepravu na rakví z místního 
kostela na hřbitov.

- Osadní výbor souhlasí s opravou přístupové 
komunikace k č.p. 527, 265, 296.  

Příští schůze Osadního výboru se bude konat     
v případě příznivé epidemiologické situace v místnosti 

školní družiny 
v pondělí 6. prosince

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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