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Dotazy vznesené na setkání vedení města s občany.

K dotazům vzneseným na setkání vedení města s občany Skalice, konaném 
3.4.2013, sdělujeme:

Pan Vašík, Skalice čp. 65 : Pořád mi vadí, že se odsunula ta akce u vrby. Jestli-se čeká, 
až tam bude nějaký smrťák? Nejsem sám, kdo si myslí, že by tam měla být autobusová 
zastávka.
Příprava investičních akcí na úseku pozemních komunikací trvá většinou kolem 
jednoho roku. U staveb pozemních komunikací je projektová příprava i finančně 
náročná.

V současné době je ale zpracována projektová dokumentace pro územní řízení 
a probíhá řízení o umístění stavby. Vyřizovat se bude stavební povolení. Vlastní 
realizace bude záviset už jen na finančních možnostech města.

Pan Vašík, Skalice čp. 65 : Co mi vadí je Skotňa. Je to investice, mělo by se na to myslet 
a něco s tím dělat.
Zpracovala se studie rekonstrukce této komunikace, včetně zřízení výhyben. 
Samostatnou cyklostezku zde nebude možné zřídit, neboť by musela vést po 
soukromých pozemcích. V současné době stále jednáme s majiteli dotčených 
pozemků, neboť s rekonstrukcí vlastní komunikace prozatím nevyslovili souhlas 
všichni majitelé dotčených pozemků. Pokud to bude nutné, poprosíme o součinnost 
a pomoc při jednáních i Osadní výbor. Až po zajištění souhlasu všech majitelů 
dotčených pozemků bude moci možné zadat zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace. Nepředpokládáme, že by bylo možné provést rekonstrukci ulice Na 
Skotni dříve než ve II. polovině příštího roku (pokud se nevyskytnou problémy při 
vyřizování potřebných povolení a pokud to finanční možnosti města dovolí).

Paní Kvašňovská, Skalice čp. 324 – Mezi rodinnými domy (vjezd k bytovce) ujíždí cesta, 
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teče tam voda. Z jara by se to mělo spravit, je to v dezolátním stavu.
S opravou poškozené části komunikace počítáme. Možnost řešení svodu vod 
napojením do stávajícího kanálu prověříme.

Paní Werbová, Kamenec 455 – připomínka k příjezdovým cestám.
V dané lokalitě je projekčně řešena pouze oprava komunikace nacházející se na 
pozemcích parc. č. 1047/45 a 1067/44. Oprava dalších komunikací v této lokalitě 
není ani projekčně připravena a v nejbližší době proto s jejich opravou nelze počítat.

S pozdravem

Ing. Miroslav Hronovský
vedoucí odboru DaSH

Na vědomí
paní Jana Svačinková, odbor kancelář primátora, zde
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