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Dotazy a připomínky vznesené na zasedání Osadního výboru
K dotazům a připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 31. 8. 2015,
sdělujeme:
Pan Karel Hlava Skalice č.p. 143 opakovaně žádá o realizaci vyčištění odvodňovací příkopy kolem
parcely č. 849/1, jak bylo přislíbeno dopisem ze dne 3. 9. 2010. Místní šetření proběhlo 28. 8. 2011
za přítomnosti Ing. M. Hronovského a na místě samém byla dohodnuta realizace stavby se
souhlasem vlastníka pozemku na rok 2011. (!) S ohledem na blížící se zimní období a posléze jarní
tání sněhu hrozí opětovné zatopení přilehlé komunikace, okolních zahrad a sklepních prostor
okolních domů.
Bohužel současné předpisy na úseku povolování staveb a zadávání veřejných zakázek neumožňují
rychlejší přípravu a realizaci staveb. Dokumentace pro územní řízení byla pořízena již v roce 2013.
V roce 2014 bylo vyřízeno rozhodnutí o umístění stavby. V současné době je již zpracována
projektová dokumentace pro stavební řízení, před podpisem jsou poslední smlouvy týkající se vstupu
a umístění stavby na cizích pozemcích. Stavební povolení na danou stavbu by mělo být vydáno ještě
v letošním roce, vlastní realizace výstavby odvodnění se předpokládá v roce 2016.
V letošním roce by mělo být aspoň provedeno prohloubení a vyčištění stávajícího příkopu. Společnost
TS a.s. Frýdek‐Místek, na základě místního šetření provedeného za účasti pana Hlavy, zpracuje
cenovou nabídku. O případné realizaci prohloubení a vyčištění výše uvedeného příkopu bude muset
rozhodnout rada města.
OV žádá o opakované vyčištění zářezů bočních cest a odvodňovacích kanálků po celé obci. U
budovy školy schází kovový kryt.
Bude zadáno společnosti TS a.s. Frýdek‐Místek. S ohledem na velkou rozpracovanost akcí na úseku
údržby místních komunikací a s ohledem na roční období (možné zahájení zimní údržby) nejsme
schopni odhadnout, v jakém rozsahu se podaří výše uvedený požadavek ještě v letošním roce
realizovat.
S pozdravem
Ing. Miroslav Hronovský
vedoucí odboru DaSH
Na vědomí
paní Veronika Vrublová, odbor kancelář primátora, zde
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