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Dotazy a připomínky vznesené na zasedání Osadního výboru
K dotazům a připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 13. 4. 2015,
sdělujeme:
Stížnost občanů – pan Hrůzek č.p. 474 (Kamenec) – přišel urgovat úpravu povrchu místní
komunikace. V uvedené lokalitě rovněž schází veřejné osvětlení, jehož instalace byla rovněž
přislíbena.
Nejedná se o místní komunikaci. Přesto bude provedeno zaměření hranice pozemku parc. č. 1485/53,
k.ú. Skalice a následně bude provedena úprava povrchu komunikace nacházející se na tomto
pozemku navezením a uválcováním asfaltového recyklátu. Předpokládaný termín realizace – během I.
pololetí letošního roku. O doplnění veřejného osvětlení se prozatím neuvažuje. S ohledem na
omezené finanční prostředky se veřejné osvětlení přednostně doplňuje podél místních komunikací.
OV opakovaně upozorňuje na katastrofální stav místní komunikace k hřišti TJ Sokol Skalice. Oprava
této komunikace a instalace osvětlení byla již přislíbena před několika lety.
Požadavek je již delší dobu evidován. Výše uvedená pozemní komunikace ale není místní komunikací.
Protože odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku‐Místku zajišťuje pouze
správu a údržbu místních komunikací, byl požadavek předán odboru správy obecního majetku.
Statutární město Frýdek‐Místek s ohledem na nedostatek finančních prostředků provádí přednostně
opravy místních komunikací. V letošním roce bude ve Skalici provedena celková oprava místní
komunikace ul. Na Skotni s celkovými náklady 3 mil. Kč. Kromě toho se samozřejmě na místních
komunikacích ve Skalici budou opravovat lokální poruchy. Dle požadavků Osadního výboru budou
také opraveny poruchy na místní komunikaci k bývalé prodejně u Sobků.
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