Odpověď na dotazy vznesené na setkání vedení města s občany.
K dotazům vzneseným na setkání vedení statutárního města Frýdek‐Místek s občany místní části
Skalice, konaného 30. 3. 2016 sdělujeme:
p. Křivka č.p. 218 – Na mostě přes řeku Morávku na Kamenci byl nastaven režim, kdy tam byla
chatová oblast, teď je tam zástavba RD a režim je příliš omezený. Může město pro to něco udělat?
Jedná se o most ve vlastnictví a ve správě obce Dobrá. Most byl postaven počátkem devadesátých let
a původně byl určen pouze pro pěší a vozidla integrovaného záchranného systému (rychlá zdravotní
záchranná služba, hasiči, Policie České republiky).
V roce 2004 při přípravě opravy daného mostu, byla uzavřena dohoda o poskytnutí investiční dotace
mezi statutárním městem Frýdek‐Místek a obcí Dobrá. Podmínkou poskytnutí investiční dotace ze
strany statutárního města Frýdek‐Místek byl závazek obce Dobrá poskytnout občanům s trvalým
bydlištěm v místní části Skalice‐Kamenec povolení k průjezdu motorového vozidla po výše uvedeném
mostě. Přílohou dané smlouvy byl seznam objektů (čísla popisná, evidenční čísla), jejichž vlastníci (v
případě trvalého bydliště v daném objektu) mohou o vydání povolení k průjezdu po daném mostě
požádat. Tento seznam byl zpracován osadním výborem ve Skalici.
Tento seznam byl v roce 2013 rozšířen o další objekty. Jednalo se o určitý kompromis mezi
představami města a obce Dobrá. Obec Dobrá nechce rozsah oprávněných osob, kterým lze udělit
povolení k průjezdu výše uvedeným mostem dále rozšiřovat, neboť reálně hrozí stížností obyvatel
obce Dobrá ohledně nárůstu dopravy, což by mohlo opět vést k uzavření mostu pro motorová vozidla
p. Křibíková – Chtěla bych říct, že se mi ozývá těch 10 lidí, o které se navýšil počet povolenek, že
Dobrá po nich chce opět platit 200 Kč. Na obecním úřadě řekli, že to nemají v mapě zanesené.
Na základě jednání bývalého náměstka primátora Ing. Hrabce se starostou obce Dobrá byl v roce
2013 rozšířen seznam objektů, jejichž majitelům (pokud o to požádají a mají na dané adrese trvalý
pobyt) vydá obec Dobrá povolení k průjezdu výše uvedeným mostem. Následně statutární město
Frýdek‐Místek zaslalo obci Dobrá mapku s vyznačením hranic „zájmového území“. Za „zájmové
území“ se považuje část území místní části Skalice. Majitelé objektů nacházejících se v tomto
„zájmovém území“ mohou obec Dobrá žádat o vydání povolení k průjezdu mostem přes řeku
Morávku.
V roce 2015 obec Dobrá požádala, aby byla mapka s vyznačením hranic „zájmové území“ nahrazena
mapovým podkladem s popisnými a s evidenčními čísly objektů nacházejících se vně „zájmového
území“. Požadovaný podklad statutární město Frýdek‐Místek obci Dobrá zaslalo 19. 3. 2015.
Podklady, které byly obci Dobrá zaslány v březnu loňského roku, přikládáme v příloze této odpovědi.
Rozsah vyznačených objektů s čísly popisnými resp. s čísly evidenčními odpovídá výsledkům jednání
Ing. Hrabce s vedením obce Dobrá v roce 2013.
Pokud je nám známo, o dalším rozšíření okruhu oprávněných osob se neuvažuje.
S pozdravem

Ing. Miroslav Hronovský
vedoucí odboru DaSH
Příloha
Podklady zaslané obce Dobrá v březnu 2015

