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Priority pro obec Skalice na rok 2016 – stav k 14.11.2016

1. Opravit  - zpevnit obecní komunikaci k hřišti TJ Sokol Skalice-(již 
je). A přidat veřejné osvětlení.
Komunikace byla opravena. Na přidání – výstavbu nového veřejného osvětlení bude 
zadáno zpracování 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.
Zpevnění komunikace dosud neproběhlo. Bylo provedeno vytýčení pozemků. Jelikož 
se jedná o lesní pozemek, předpokládáme pouze zpevnění kamenivem, bez provedení 
asfaltového povrchu.  
Jelikož nové veřejné osvětlení by bylo vybudováno jak na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek, tak na pozemcích soukromých vlastníků bylo dne 
7.11.2016 dohodnuto na místní šetření s předsedkyní osadního výboru p. Křibíkovou, 
že ji bude zaslána situace návrhu trasy, který následně projedná s dotčenými 
soukromými vlastníky. Jako problematický se může ukázat požadavek (vyhláška č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění) vést 
kabelové vedení v zemi.
Do 15.12.2016 bude přidáno jedno svítidlo na poslední stávající betonový stožár. 

3. Přidat veřejné osvětlení v ulici pod zastávkou U vrby kolem lesa směr 
Sosnina - Na Mokřinách.
Jelikož nové veřejné osvětlení by bylo vybudováno jak na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek - komunikace, tak na pozemcích soukromých 
vlastníků – les a zahrady kolem rodinných domů, bylo dne 7.11.2016 dohodnuto na 
místní šetření s předsedkyní osadního výboru p. Křibíkovou, že ji bude zaslána situace 
návrhu trasy, který následně projedná s dotčenými soukromými vlastníky. Jako 
problematický se může ukázat požadavek (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění) vést kabelové vedení v zemi.
V případě trasy lesem bude nutno odstranit některé stromy a keře na okraji lesa.
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4. Přidat veřejné osvětlení kolem lesa v Mezuře směrem k Bašce.
Jelikož nové veřejné osvětlení by bylo vybudováno jak na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek - komunikace, tak na pozemcích soukromých 
vlastníků – les nebo louka, bylo dne 7.11.2016 dohodnuto na místní šetření 
s předsedkyní osadního výboru p. Křibíkovou, že ji bude zaslána situace návrhu trasy, 
který následně projedná s dotčenými soukromými vlastníky. Jako problematický se 
může ukázat požadavek (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění) vést kabelové vedení v zemi.
V případě trasy lesem bude nutno odstranit některé stromy a keře na okraji lesa.

5. Opravit cestu a zpevnit břeh u budovy nové školní družiny – bývala 
pošta. 
Komunikace byla opravena.

6. Zpříjemnit okolí kolem Kulturního domu – vysekat náplavové 
dřeviny, osadit okrasné dřeviny. Dát pod strom jehličnanu lavičku.
Navezený odpad bude ze svahu odstraněn do 30. 11. 2016. Vysekání náletových 
dřevin pouze na horní patě svahu a pokácení neperspektivních dřevin bude provedeno 
do 31. 12. 2016, případně pak do 31. 3. 2017, kdy bude taktéž realizovaná výsadba 
okrasných keřů.

Návrh p. Křibíkové (předsedkyně OV Skalice)  byl umístit 2 lavičky na kraji trávníku 
k vysázenému živému plotu. Při prohlídce místa byl trávník docela podmáčený a bořili 
jsme se do hlíny. Shodli jsme se, že z hlediska přístupu by bylo lepší umístit lavičky za 
betonovou plochou před keři. Nechám to ještě odsouhlasit s p. Křibíkovou, kam 
lavičky umístit. Po odsouhlasení konkrétního místa umístění bude zadán požadavek 
odborem SOM na výrobu lavičky a umístění TS a.s.

7. Opravit chodník po celé trase Skalice – propadá se.
Z kapacitních důvodů nebylo dosud provedeno, zaměstnanci TS a.s. práce zahájili  
v pondělí 14.11.2016.

8. Doplnit u autobusových zastávek chybějící přístřešky -
ve směru na Raškovice u KD a u kostela sv. Martina.
K doplnění přístřešků dosud nedošlo. Povrch autobusového zálivu u kulturního domu 
je poškozen, v příštím roce předpokládáme jeho celkovou opravu. V rámci této opravy 
by mělo dojít k doplnění přístřešku. Autobusová zastávka u kostela sv. Martina by 
měla být na základě požadavku dopravního inspektorátu Policie ČR posunuta. Zatím 
není 
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jednoznačně určeno jak, dojde k dotčení pozemku Lesů ČR. S doplněním přístřešku 
počítáme až v rámci posunutí zastávky.


