
Zpráva Osadního Výboru Prostřední Lipka (dále jen OSAD)  za prosinec 2011 
 

- stížnosti občanů na nevyhovující náhradní autobusové spoje za plánované zrušení vlakového spojení 
Dolní Lipka- Hanušovice, nekomunikativnost MěÚ Králíky v této věci (pro občany PL nebylo včas vyvěšeno 
oznámení o záměru kraje zrušit železniční spojení z Dolní Lipky do Hanušovic), občané se tuto velmi 
závažnou skutečnost oficiálně dozvěděli v takovém termínu, kdy už firma OREDO sama vyjednala náhradní 
autobusové spoje a na připomínky a stížnosti veřejnosti nebyl brán dostatečný ohled!
 

- nabídnuta možnost zapůjčení ponorného kalového čerpadla k napuštění požární nádrže, která se nachází 
v centru Prostřední Lipky a je majetkem města Králíky. (viz předchozí mail od Miroslava Berana se žádostí, 
aby byla nádrž napuštěna). 
Žádáme tímto znovu město Králíky, aby tuto krizovou situaci vyřešilo, toto provizorní řešení je jak 
doufáme pouze dočasné! Je nutné zrevidovat stav současného čerpadla, které je nefunkční a toto 
buď opravit nebo nahradit.
 

- dále byla p. Františkem Berkou přednesena stížnost, ohledně situace na pozemku, který má ve vlastnictví, 
ale nejsou dořešena všechna práva a povinnosti vlastníků.  P. Vyšohlíd přislíbil, že se seznámí s  detaily 
tohoto problému a následně je bude řešit.
 
Zpráva Osadního Výboru Prostřední Lipka za leden 2012 
 
- opětovné stížnosti občanů na nevyhovující autobusové spoje, p. Vyšohlíd informoval OSAD o zřízení 
mailové schránky, která slouží k podání připomínek. (viz mail Dana Procházková podněty k prošetření 
situace v autobusových jízdních řádech firmy OREDO, následně i na Základní škole, kde žáci nemají přístup 
do školy od doby, kdy přijedou autobusem).
 

- Mlýn, o. s. řešil požadavek na pronájem prostoru od města Králíky, navrhnuta kontaktní osoba
 

- stížnost p. Berky neřešena ze strany města Králíky... 
 

- Nedořešena stížnost občanů a SDH ohledně štítové zdi. Soud nařídil p. Štaiglovi opravu požárem 
poškozené výše zmíněné zdi??
 

- nahlášena porucha lampy na križovatce u MŠ PL
 

- zajištěna účast OSADu na schůzi SDH PL
 

- předložen plán akcí Mlýn, o. s.  a OSAD PL, vyzván zástupce SDH k vytvoření pravidel užívání klubovny a 
konání akcí zde.
 

- požadavek OSADu na aktuální podněty ze strany města Králíky, žádáme o vytištěné zprávy, které bychom 
rádi předložili široké veřejnosti ve vývěsní skříňce, která se nachází na autobusové zastávce ve středu obce 
a má k ní každý přístup. 
 


