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Připomínka vznesené na zasedání Osadního výboru

K připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 2. 9. 
2013, sdělujeme:

Občané si stěžují, že přislíbená úprava prostranství před kostelem stále není provedena, 
přestože realizace měla proběhnout v letních měsících.
Musel proběhnout výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební řízení, 
následně se během prázdnin zpracovávala projektová dokumentace. V současné 
době se vyřizuje stavební povolení. Byť byla celá stavba rozdělena na několik 
stavebních objektů, u každého ze stavebních objektů jsou dotčeny i pozemky, které 
statutárnímu městu Frýdek-Místek nepatří. S majiteli dotčených pozemků musí být 
uzavřeny kupní nebo nájemní smlouvy, což zejména v případě Lesů České republiky 
s.p.  může trvat delší dobu. Až po vydání stavebního řízení bude možné vyhlásit 
soutěž na výběr zhotovitele. V současné době nejsme schopni odhadnout, kdy bude 
možné realizovat tuto investiční akci. Každopádně finanční prostředky jsou a budou 
na tuto akci nadále k dispozici.

Paní Matuštíková urguje úpravu porostu na břehu potoka Skaličník u pozemku parc.č. 
1035 a opravu zídky, kdy uvolněné kameny brání průtoku vody. Nutná je rovněž oprava 
uvolněného zábradlí u hlavní silnice.
Úprava porostu na břehu potoka je věcí správce toku. Odstranění kamenů ze 
zídky a z propustku do koryta toku musí zajistit správce daného propustku a 
zídky. Propustek, zídku i zábradlí podél hlavní silnice spravuje Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, které jsme požadavek postoupili.

Členové OV žádají o trvalé řešení zarůstajících žlabů na odtok vody před kulturním 
domem.
Vyčištění a oprava byla zadána společnosti TS a.s. Frýdek-Místek.
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Členové OV upozorňují na ohořelou autobusovou čekárnu u školy.
Oprava poškozené výplně čekárny byla zadána společnosti TS a.s. Frýdek-Místek.

Členové OV žádají o opravu výtluku na příjezdové cestě mezi školou a knihovnou.
Bylo zadáno společnosti TS a.s. Frýdek-Místek. Bude provedeno do poloviny října.

TS neodvezly pokosenou trávu po úpravě prostranství za kulturním domem v prostoru 
před moštárnou.
Bylo předáno společnosti TS a.s. Frýdek-Místek.

Podél krajské cesty ve směru jízdy ze Skalice do Starého Města jsou vyvráceny patníky.
Bylo předáno Správě silnic Moravskoslezského kraje.

S pozdravem

Ing. Miroslav Hronovský
vedoucí odboru DaSH

Na vědomí
paní Jana Svačinková, odbor kancelář primátora, zde
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