Zápis z 2. schůze Osadního výboru Skuheř v roce 2021
ze dne 5. 9. 2021

Přítomní členové:

Vladimíra Benešová, Filip Grohmann, Jaroslav Cícha, Petr Musil a Vanda
Vondráková

Projednávaná témata:
1)

Rezignace předsedy OV a volba předsedy nového
Filip Grohmann rezignoval na funkci předsedy OV Skuheř, kterou z časových důvodů
nezvládá vykonávat. Členové OV jednomyslně zvolil novou předsedkyní OV Vladimíru
Benešovou.
Členové OV pověřují Vladimíru Benešovou, aby požádala na nejbližším zasedání
zastupitelstvo obce Kamenice o schválení nové předsedkyně OV.

2)

Požadavky OV na obec Kamenice
Členové OV pověřují předsedkyni, aby požádala obec o zajištění následujících požadavků:
- zajistit výstavba vodovodu a kanalizace pro obyvatele Skuheře – ve všech ostatních
osadách již (nebo aktuálně je) realizováno, jen ve Skuheři ne
- zajistit opravu havarijního stavu silničního mostku u rybníka ve Skuheři – hrozí
obdobné situace jako u rybníka ve Štiříně – oba ve vlastnictví rybářství Líšno
- oprava ulice Habrová, prodloužit od Hyacintové až k trafačce, oprava Hluboké, velké
výmoly – prosíme ne recyklátem!!!!
- zajistit dodržování obecně platné vyhlášky, že koně nesmí jezdit v obytné zóně –
navrhujeme osazení značek zákaz vjezdu koní minimálně do Hadovité ulici, a to ve všech
směrech; mělo by ale platit pro celou osadu Skuheř – nejen dát značky, ale i vymáhat
postihy za nedodržení
- na vybraná místa v osadě Skuheř rozmístit značky zákaz skládky;
- zajistit obnovu úvozové obecní cesty na pozemku parc. č.820/1 v k.ú. Těptín–je to
nejkratší spojnice mezi západní částí Skuheře s Kamenicí;
- zajistit lampu VO u trafa na křižovatce ulic Habrová a Hadovitá – starosta slíbil již v roce
2018, a taky do ulice Hluboká (klidně i solární)
- revitalizace okolí skuheřského rybníka na odpočinkovou zónu, a to i svépomocí OV a
obyvatel osady
- 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.
- provedení opravy autobusové zastávky Skuheř směr Kostelec-zachovat stávající
provedení, ale prosvětlit např. osazením okna v zadní stěně – požadavek od občanů i
Lesní školky.

3) OV žádá informaci dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, jak velké
investiční akce byly realizovány v jednotlivých osadách v obci Kamenice za posledních 10
let, a to ve struktuře: název osady (včetně obce Kamenice), čeho se investiční akce týkala,
celkové náklady na akci, náklady na 1 obyvatele osady (včetně obce Kamenice).
Na příští schůzi OV bude předseda OV informovat ostatní členy o předpokládaných termínech
plnění jednotlivých požadavků.
Ve Skuheři 5. 9. 2021

Zapsal: Petr Musil

