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Dotazy a připomínky vznesené na zasedání Osadního výboru
K dotazům a připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 1. 6. 2015,
sdělujeme:
Pan Muroň interpretoval dotazy obyvatel Kamence, jak bude probíhat rekonstrukce silnice, včetně
data zahájení a dokončení prací a jejich průběh ‐ tzn. uzavření úseku cesty, možnost projetí přes
most na Dobrou, atd. OV žádá o písemné vyjádření s podrobnými informacemi.
Oprava místní komunikace Na Skotni již probíhá. Informace byly zveřejněny na internetových
stránkách města i přímo na stavbě. Oprava komunikace by měla být dokončena koncem června
letošního roku. Oprava by měla probíhat bez uzavírky. Zvláště v době frézování stávajícího povrchu a
v době pokládky nového povrchu ale může dojít ke krátkodobému omezení provozu čekáním na
průjezd z důvodu pohybu staveništní techniky. Most přes řeku Morávku do obce Dobrá mohou
využívat všichni obyvatelé s trvalým pobytem v místní části Kamenec až po dům č.p. na ulici Na
Skotni. Vyřízení dalších povolení není v krátké době možné, proto se o tom ani neuvažovalo.
V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů je nejlepší se obracet přímo na stavbyvedoucího, Ing.
Zbyňka Plška, tel. 739 545 064, nebo Ing.Baňaře, tel. 731 196 599.
Paní Jana Golková žádá o úpravu povrchu obecní cesty. Jedná se o zpevněnou komunikaci
asfaltovým makadamem lemující pozemky ve směru od kult. domu po levé straně č. parc. 73, 72,
75, 77 až k potoku.
Oprava lokálních poruch byla zadána společnosti TS a.s.
S pozdravem
Ing. Miroslav Hronovský
vedoucí odboru DaSH
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