Zápis z 1. schůze Osadního výboru Skuheř v roce 2017
ze dne 14. 1. 2017

Přítomní členové: Filip Grohmann, Petr Musil, Ivan Vladyka, Vladimíra Benešová
Projednávaná témata:
1)
Přípravy výroční zprávy osadního výboru za rok 2016
členové osadního výboru zpracovali pracovní verzi Výroční zprávy osadního výboru (OV)
za rok 2016 a pověřili předsedu výboru k jejímu dopracování a předání OÚ obce Kamenice
2)

Plán činnosti osadního výboru na rok 2017
členové osadního výboru schválili plán akcí na rok 2017, které bude osadní výbor pořádat
(viz příloha č. 1 k tomuto zápisu)

3)

Odpadové hospodářství v obci
3.1 členové osadního výboru v souladu se závěry výroční zprávy požadují vybudování
nového hnízda na tříděný odpad, a to na křižovatce ulic Hadovitá a Hamerská
3.2 dále členové osadního výboru navrhují vytvoření uzamykatelného hnízda na netříděný
odpad v lokalitě u rybníka u stávající hnízda na tříděný odpad

4)

Komunikace v osadě Skuheř
4.1 členové osadního výboru přivítali úpravu povrchu v ulici Hamerská a požadují
podobně opravit i další komunikace v osadě, zejména ulici Hadovitá, kde je třeba
odstranit zvýšený povrch vozovky v mnoha částech komunikace tak, aby nebyl
ztížen přístup na pozemky na tuto komunikaci navazující a ulici Hluboká, kterou ničí
zvýšený provoz – zkratka na Těptín
4.2 oprava rozpadající se hráze v Kostelecké ulici v lokalitě u rybníka
členové osadního výboru upozorňují, že komunikace je díky svému stavu velmi
nebezpečná pro jakýkoli provoz a požadují její okamžitou opravu
4.3 vybudování chodníku v obci a jeho případné prodloužení do Kostelce u Křížku
z důvodu bezpečnosti chodců – požadavek osadního výboru vznesený již v roce 2014
stále trvá, chodci jsou v obci vystavováni značnému nebezpečí ze strany projíždějících
vozidel
4.4 přetrvává problém s parkujícími vozidly u lesní školy – není vidět na silnici při
výjezdu z ulice Hadovitá. Osadní výbor požaduje, aby obec Kamenice nechala osadit
zrcadlo proti výjezdu z ulice Hadovitá na ulici Kostelecká, což by problém vyřešilo.

5)

Daň z nemovitosti
Obec Kamenice patří k těm málo obcím, ve kterých se platí daň z nemovitosti v nejvyšším
možném pásmu. Je to mimo jiné dáno rozsáhlými investicemi do infrastruktury obce,
zejména pak do budování vodovodu, kanalizace a plynovodu. Žádnou z těchto investic však
nemají možnost občané Skuheře využít. Osadní proto navrhuje, aby obec Kamenice zvážila
možnost snížení této daně pro obyvatele Skuheře (pokud je to možné) nebo navrhla jinou
formu kompenzace, např. formou přednostních investic do komunikací ve Skuheři.

6)

Různé
6.1 objekt staré slepičárny – rozpadající se objekt na konci ulice Heřmánková je ostudou
obce a množí se na toto téma stížnosti občanů. OV pověřuje svého předsedu, aby zjistil
plány obce s tímto objektem.
6.2 pohyb koní po Skuheři – OV pověřil předsedu, aby vyjednal se starostou obce
Kamenice omezení pohybu koní po celé obci, a to formou vymezení tras, které budou
jezdci na koních prioritně využívat a zejména po sobě udržovat (trus, opravy, atd).

Příloha č. 1 k zápisu z jednání osadního výboru Skuheř ze dne 14. 1. 2017

Plán akcí Osadního výboru osady Skuheř na rok 2017
1) Pletení pomlázek
v soboru 15. 4. 2017 se koná tradiční společné pletení pomlázek – místo bude upřesněno dle vývoje
jednání o svěření obecního pozemku do správy osadního výboru
2) Pálení čarodějnic
společné setkání obyvatelů a chatařů osady Skuheř u příležitosti pálení čarodějnic - místo bude
upřesněno dle vývoje jednání o svěření obecního pozemku do správy osadního výboru
3) Brigády na opravu komunikace v ulici Hadovitá
v roce 2017 budou operativně svolány 2 brigády na opravy největších výmolů v ulici Hadovitá, která
je v současné době nejrozbitější ulicí v osadě Skuheř
4) Podzimní setkání s občany Skuheře
v sobotu 28. 10. 2017 se uskuteční setkání všech obyvatel osady Skuheř u příležitosti oslavy státního
svátku - místo bude upřesněno dle vývoje jednání o svěření obecního pozemku do správy osadního
výboru

