Zápis č. 1. z (veřejné) schůze Osadního výboru Skuheř v roce 2021
ze dne 4. 9. 2021
Přítomni:
Členové OV:
Nepřítomni:
Ostatní přítomní:

V. Benešová, P. Musil, V. Vondráková
F. Grohmann, I. Vladyka
viz prezenční listina

Členové osadního výboru se v roce 2021 osobně sešli díky vládním omezením v důsledku
koronavirové krize na svém prvním zasedání až na veřejné schůzi OV konané dne 4.9.2021.
Projednávaná témata:
1)

Volba nového člena osadního výboru
Po rezignaci Ivana Vladyky na funkci člena osadního výboru byl všemi přítomnými zvolen
novým členem OV pan Jaroslav Cícha. Pro hlasovalo 100 % přítomných, nikdo nebyl proti a
nikdo se nezdržel hlasování. OV tak nyní pracuje ve složení: Vladimíra Benešová, Jaroslav
Cícha, Filip Grohmann, Petr Musil a Vanda Vondráková;
Informace místostarosty obce Kamenice pana Petra Valáška, který přijal pozvání na
setkání

2)

Místostarosta informoval přítomné o plánovaných investicích v obci Kamenice – výhledově
tlaková splašková kanalizace, případně i vodovod i pro osadu Skuheř, intenzifikace ČOV,
oprava můstku u rybníka ve Štiříně, oprava autobusové zastávky ve Skuheři-po výbuchu
(vandalismus), seznámil obyvatele Skuhře o změně číslo 5. a 6. územního plánu obce, kde
změna č. 5 byla schválena a během října bude její finální verze k dispozici, změna č. 6 byla
zatím odložena.
3)

Diskuze
-

4)

Možnosti připojení obyvatel Skuheře na vodovod a kanalizaci, kdy je možné očekávat
realizaci – nejdříve zajištěn zájem obyvatel, předáno panu Valáškovi – budeme dále o
tomto jednat-časová náročnost vyhotovení projektu a realizace připojení
Oprava můstku pod rybníkem ve Skuheři – vymleto dešťovou vodou-viz přiložená fota
U připojení ulice Hluboká na ul. Kosteleckou, sražení nánosu bahna a odtok dešťové vody
k rybníku, aby se nehromadila na ul. Kostelecká a nevymývala okolí můstku.
Dotaz na řešení stále přetrvávajícího hluku od Strojmetalu – viz odložena změna č. 6 ÚZ
Diskuze o technickém provedení opravy autobusové zastávky Skuheř směr Kosteleczachovat stávající provedení, ale prosvětlit např. osazením okna v zadní stěně – požadavek
od občanů i Lesní školky.
Bylo jednáno o možnosti úpravy obecního pozemku kolem rybníka ve Skuheři, navazující
na hnízdo popelnic na tříděný odpad. Minimálně prořezání suchých stromů a stromů, které
se naklánějí na cestu či pozemky ostatních obyvatel.

Termín další schůze OV
Členové OV se sejdou na další (neveřejné) schůzi OV dne 5.9.2021.

Ve Skuheři 4. 9. 2021

Zapsal: Petr Musil

