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Priority pro obec Skalice na rok 2016
1. Opravit  zpevnit obecní komunikaci k hřišti
TJ Sokol Skalice(již je). A přidat veřejné osvětlení.
Problematiku opravy povrchu komunikace řešil v loňském roce OSOM (p. Potašová). Účelová
komunikace k hřišti je z části města (toto bylo v návaznosti na objednávku objednáno i
zrealizováno) a z části TJ Sokol. Opravu komunikace, která není majetkem statutárního
města, město hradit nemůže. Při realizaci městské části účelové komunikace se ozval vlastník
sousední nemovitosti a na objednávku si nechal položit živici společností TS a.s. ke své
nemovitosti.
V současné době již i stavba veřejného osvětlení vyžaduje zpracování projektové
dokumentace a vyřízení územního souhlasu (resp. územního rozhodnutí). S ohledem na
skutečnost, že ve většině případů statutární město Frýdek‐Místek není vlastníkem pozemků
podél místních komunikací je nutno zároveň provést výkupy dotčených částí pozemků, nebo
uzavření jiných majetkoprávních smluvních vztahů. Příprava stavby nebo rozšíření veřejného
osvětlení je v současné době již docela časově náročná. S ohledem na výše uvedené nelze
garantovat realizaci tohoto požadavku v letošním roce. Bude zadáno zpracování projektové
dokumentace a vyřízení potřebných povolení. Odhadované náklady – 76 000,‐Kč. K ceně je
nutno připočíst cenu projektové dokumentace.

2. Opravit – zpevnit obecní komunikaci od rozcestí na
Kamenec –(již je) a není dokončeno směr k Sosnině po
značku zákaz vjezdu a přidat veřejné osvětlení.
Povrch místní komunikace opraven je, následuje úsek soukromé účelové komunikace a pak
účelová komunikace města. Zpevnění povrchu komunikace na pozemcích v majetku města
lze provést. Bude to ale vypadat trochu podivně, když se z opraveného úseku místní
komunikace pojede po neopraveném úseku soukromé komunikace na opět opravený kousek
městské účelové komunikace.
Veřejné osvětlení –
platí viz výše uvedené Nutno zajistit zpracování projektové
dokumentace, vyřešit majetkoprávní vztahy (vstup na soukromé pozemky). Předběžná cena:
100 000,‐Kč bez DPH. K ceně je nutno připočíst cenu projektové dokumentace.

3. Přidat veřejné osvětlení v ulici pod zastávkou U vrby
kolem lesa směr Sosnina – Na Mokřinách.
Veřejné osvětlení – viz. výše uvedené. Nutno zajistit zpracování projektové dokumentace,
provést odstranění stromů a keřů kolem lesa, vyřešit majetkoprávní vztahy (les je
v soukromém vlastnictví. Předběžná cena: 324 000,‐Kč bez DPH. K ceně je nutno připočíst
cenu projektové dokumentace.

4. Přidat veřejné osvětlení kolem lesa v Mezuře směrem
k Bašce.
Veřejné osvětlení – viz. výše. Nutno zajistit zpracování projektové dokumentace, provést
odstranění stromů a keřů kolem lesa, vyřešit majetkoprávní vztahy. Předběžná cena:
178 000,‐Kč bez DPH. K ceně je nutno připočíst cenu projektové dokumentace.

5. Opravit cestu a zpevnit břeh u budovy nové školní
družiny – bývala pošta.
Je zpracována projektová dokumentace, lze realizovat. Odhadované náklady ‐ 833 759,‐ Kč
bez DPH.

6. Zpříjemnit okolí kolem Kulturního domu – vysekat
náplavové dřeviny, osadit okrasné dřeviny. Dát pod strom
jehličnanu lavičku.
7. Opravit chodník po celé trase Skalice – propadá se.
Nejvíce nerovností je na tzv. I. etapě výstavby chodníku (realizace v letech 2007‐2008). Tyto
rozsáhlé poklesy budou opraveny. Odhadované náklady ‐ 52 800,‐ Kč bez DPH

8. Doplnit u autobusových zastávek chybějící přístřešky 
ve směru na Raškovice u KD a u kostela sv. Martina
U kulturního domu lze realizovat. U kostela tomu brání vlastnické vztahy – vhodné pozemky
nejsou majetkem města. Budou zahájena jednání s vlastníky pozemků o případném
odkoupení potřebných částí. Odhadované náklady ‐ vybudování autobusové čekárny 2
moduly (cena za kus 79.800,‐ bez DPH)

