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Připomínky vznesené na zasedání Osadního výboru.
 
 
K připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 5. 11. 
2012, sdělujeme:
 
 
Občané osady Kamenec žádají opravit hlavní tah silnice přes Kamenec včetně odboček.
V současné době probíhá předprojektová příprava. Byli osloveni majitelé dotčených 
a sousedících nemovitostí. Prozatím nemáme souhlas všech případných účastníků 
řízení s návrhem řešení rekonstrukce této komunikace. Až po případném získání 
všech souhlasů se bude zadávat zpracování dokumentace pro územní řízení a 
stavební řízení. Až na základě zpracované projektové dokumentace a rozpočtu 
stavby bude předložena žádost o vyčlenění potřebných finančních prostředků. V této 
fázi nejsme schopni odhadnout, zda se podaří v příštím roce požadovanou opravu 
realizovat.
 
 
Občané osady Kamenec žádají upravit přesměrování reproduktorů na Kamenci (špatná 
slyšitelnost).
Požadavek byl předán správci daného zařízení, společnosti TS a.s. Frýdek-Místek, 
k realizaci.
 
 
Občané v části Skalice „U Vrby“ si stěžují, že za větrného počasí rozhlas zvučí i 
v nočních hodinách.
Požadavek byl předán správci daného zařízení, společnosti TS a.s. Frýdek-Místek, 
k realizaci.
 
 
Občané žádají o provedení odvodnění odbočky od hlavní cesty vpravo ve směru jízdy 
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Č.J.: MMFM
vedoucí přes můstek k domu paní Girgové č. p. 27.
Požadavek bude zapracován do plánu investic na úseku místních komunikací. 
Realizace bude záviset na finančních možnostech města a schválených prioritách. 
Prozatím nejsou v návrhu rozpočtu na rok 2013 vyčleněny finanční prostředky na 
výstavbu a opravu odvodnění místních komunikací.
 
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.
Bude vyřešeno do konce tohoto roku.
 
S pozdravem
 
Ing. Miroslav Hronovský
vedoucí odboru DaSH
 
Na vědomí
paní Jana Svačinková, odbor kancelář primátora, zde
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