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Požadavky a připomínky vznesené zasedání Osadního výboru.
K požadavkům a připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 6. 6. 2016
sdělujeme:
OV požaduje vyčištění odvodňovacího příkopu na parcela 997/8, která je v majetku města Frýdku‐
Místku. V bezprostřední blízkosti se nachází budova školní družiny a od 1. 9. 2016 také třída
základní školy. Jelikož stoka není dostatečně prohloubena, zdržuje se zde páchnoucí splašková
voda, v případě srážek se rozlévá až na komunikaci.
Parcela č. 997/8 k.ú.Skalice není majetkem města. Majetkem města jsou až pozemky parc.č. 1001/2 a
997/4 k.ú.Skalice. Příčinou popisovaného problémy také není hloubka dané „vodoteče“, ale
skutečnost, že zde jsou z některých přilehlých nemovitostí vypouštěny splašky (v rozporu s platnými
předpisy). V současné době je zpracována projektová dokumentace na opravu propustku přes danou
vodoteč, částečné zatrubnění této vodoteče, oprava povrchu místní komunikace k rodinným domů
(čp. 395, 396).
Rada města s realizací této akce souhlasí, náklady na realizaci akce (ve výši cca. 500,‐tis‐Kč) by se
měly hradit z finančních prostředků vyčleněných na realizaci požadavků Osadních výborů. Žádáme o
sdělení, zda Osadní výbor souhlasí s realizací výše uvedené akce s tím, že tato bude hrazena
z finančních prostředků určených na realizaci požadavků Osadního výboru Skalice.
Občané využívající výdejní místo u pošty si opakovaně stěžují na poškozený povrch příjezdové
cesta k tomuto místu (k domu p.Pešatové parc.č. 997/8)
Oprava místní komunikace nacházející se na pozemku parc.č.999/2 k.ú.Skalice (k výdejnímu místu
pošty) již byla schválena radou města a měla by se realizovat do konce srpna letošního roku.
Zhotovitel – společnost TS a.s. Frýdek‐Místek.
Občané odlehlé části Skalice‐Kamenec se obrací prostřednictvím OV na zástupce města v otázce
jednání ve věci vybudování chodníku pro pěší od mostu (u Zanzibaru) přes řeku Morávku. Současný
stav je z hlediska bezpečnosti chodců, zejména dětí, které docházejí do ZŠ a MŠ v Dobré, zcela
nevyhovující.
Požadavek je nutno upřesnit. Domníváme se, že na katastrálním území Skalice bude velice obtížené
jakýkoliv chodník vybudovat a to s ohledem na stávající majetkoprávní vztahy. Výstavba chodníku za
mostem přes Morávku je zcela v kompetenci obce Dobrá.
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