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Dotazy a připomínky vznesené na zasedání Osadního výboru
K dotazům a připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 2. 3. 2015,
sdělujeme:
Opět volně odtéká voda po příjezdové cestě k místním bytovkám. V měsíci únoru se na zledovatělé
cestě zranil pan Smažák Jan.
Šetřením bylo zjištěno, že se nejedná o povrchovou vodu z pozemní komunikace. Ze zákona je
povinností vlastníka pozemku, z kterého voda na pozemní komunikaci stéká, přijmout taková
opatření, aby ke stékání vody na pozemní komunikace nedocházelo. Protože pozemek, z kterého
voda na místní komunikace stéká, je ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, byla tato
záležitost předána k řešení odboru správy obecního majetku a odboru životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku.
Byla odcizena lavička z autobusové zastávky v Záhoří.
Společnosti TS a.s. Frýdek-Místek byl předán požadavek na doplnění lavičky.
Vzhledem k silně poškozenému povrchu je téměř neprůjezdná místní komunikace k bývalé večerce
pana Vlastimila Sobka.
Oprava lokálních poruch dané místní komunikace byla objednána u společnosti TS a.s. Frýdek-Místek.
Opakovaně žádáme o urychlenou opravu a úpravu alarmujícího stavu přístupové komunikace a
prostranství před školní družinou. Je to jedno z nejfrekventovanějších míst ve Skalici.
Lokální opravy povrchu příjezdové komunikace ke školní družině a ke knihovně jsou již s ohledem
na značné poškození povrchu a jeho degradaci neúčinné. Bude zpracován projekt celkové
rekonstrukce dané komunikace včetně sanace podloží. Následně bude předložen vedení města návrh
na celoplošnou opravu povrchu dané komunikace k odsouhlasení. Vlastní realizace této rekonstrukce
bude záviset na tom, v jakém termínu se podaří zajistit potřebnou projektovou dokumentaci
a potřebná povolení.
S pozdravem
Ing. Miroslav Hronovský
vedoucí odboru DaSH
Na vědomí
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