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Vyjádření k připomínkám a požadavkům občanů.
Na setkání vedení města s občany Skalice konaném dne 19. 4. 2012 byly vzneseny následující dotazy,
ke kterým sdělujeme:
p. Meca: Minule jsem vznesl podnět na opravu příkopu u kostela. Děkuji, že se to udělalo, ale
mohly by se tam dát ještě betonové žlaby? Špatně se to udržuje. Já už se o ty příkopy starám 45 let.
Doplnění žlabů bylo projednáno a pokusíme se tento požadavek realizovat během II. pololetí
letošního roku.
p. Šrámková (č.p.66): Chtěla bych ještě k cestám, není to jen Agro Beskyd, kdo to ničí, ale jsou to
i občané. To co se děje na komunikace 774/5 jsem v životě nezažila. Je zdevastována, není to už
žádná cesta, je tam nasypaná struska. Byla jsem se ptát, jestli někdo dovolil, aby tam ta struska
byla. Nic mi nebylo odpovězeno, jenom to, že je to prostě cesta.
Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku není nic známo ohledně
navezení strusky na výše uvedený pozemek. Dle výpisu z katastrálního úřadu je ale daný pozemek
veden jako komunikace. Povrch komunikace může její vlastník zpevňovat a to například i navezením
strusky.
p. Kvašňovská (č.p.324): Mezi p. Škrlou a novým nájemníkem (nový rodinný domek po pravé straně
jak se jede k nám k bytovce) je ujetá cesta. Zlomil se tam asfalt. Nevím, jestli je to tím, že je tam
spodní voda. Cesta je v dezolátním stavu.
Oprava byla zadána společnosti TS a.s. Frýdek-Místek.
p. Pešat (č.p.19): Měli jsme problém s odvodněním cesty, protože tam byly poškozené kanálky.
Přijeli, vyměnili kanálky a vyčistili odpad. Zůstala tam zábrana a značka omezení rychlosti. Ptal
jsem se, kdy odvezou. Je to tam pořád, nikomu to nechybí.
Zábrany a značky již byly odstraněny (23. 4. 2012).

p. Teperová – cesta, která zabezpečuje vjezd na hřiště je v dezolátním stavu. Je to obecná
komunikace, už jsme několikrát žádali o opravu. Byla bych ráda, kdybyste se tam zašli podívat. Je
třeba to opravit.
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Č.J.: MMFM
Komunikace je ve vlastnictví obce, nejedná se o místní komunikaci, ale o veřejně přístupnou účelovou
komunikaci. Tato skutečnost má vliv pouze na to, do kompetence kterého odboru magistrátu oprava
této komunikace spadá.
Na opravu dané komunikace v současné době nejsou vyčleněny potřebné finanční prostředky.
Pokusíme se provést aspoň provizorní opravu.
S pozdravem

Ing. Miroslav Hronovský
vedoucí odboru DaSH

Na vědomí
Paní Jana Svačinková, odbor kancelář primátora, zde
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