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Priority pro rok 2017 místní část Skalice.
Přidat veřejné osvětlení k Sokolskému hřišti
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 nebo účelových
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. Náklady na pořízení projektové dokumentace i na vlastní realizaci by byly
hrazeny z prostředků vyčleněných v rozpočtu města na realizaci požadavků jednotlivých osadních
výborů.
Nasvětlení navrhujeme provést 1 ks LED svítidla, postavení 1 ks ocelového stožáru a natažením 60 m
zemního vedení CYKY 4x16 mm2.
Předběžná cena: 78 000,- Kč bez DPH. V ceně není zahrnuta projektová dokumentace.
Opravit komunikaci k Sosnině po značku zákaz vjezdu a přidat veřejné osvětlení
Platí výše uvedené. Kromě toho část výše uvedené komunikace se nachází na soukromých
pozemcích. Jedná se přitom o prostřední část výše uvedené komunikace. Osvětlení této soukromé
části pozemní komunikace nelze v souladu s platnými předpisy realizovat (statutární město FrýdekMístek nesmí investovat do údržby, zhodnocení soukromého majetku. Obáváme se, že bez nabytí
části výše uvedené komunikace, která je v současné době v soukromém vlastnictví, nelze požadavek
realizovat.
Přidat veřejné osvětlení v ulici pod zastávkou U Vrby kolem lesa směr Sosnina – Na Mokřinách.
Platí výše uvedené ohledně přípravy stavby veřejného osvětlení.
Nasvětlení navrhujeme provést 8 ks LED svítidla, postavení 8 ks ocelových stožárů a natažením 550 m
zemního vedení CYKY 4x16 mm2.
Předběžná cena: 475 000,- Kč bez DPH. V ceně není zahrnuta projektová dokumentace
Přidat veřejné osvětlení kolem lesa v Mezuře směrem k Bašce
Nutno upřesnit. Obecně platí výše uvedené ohledně přípravy stavby veřejného osvětlení.
Nasvětlení navrhujeme provést 4 ks LED svítidla, postavení 4 ks ocelových stožárů a natažením 315 m
zemního vedení CYKY 4x16 mm2.
Předběžná cena: 257 000,- Kč bez DPH. V ceně není zahrnuta projektová dokumentace.
Opravit cestu po celé délce od domu č.p. 238 k domu č.p. 286 až po domy č.p. 288 a 328 tzv. čtverec
cesty
Lze provést. Nacenění bylo provedeno již v roce 2016. Náklady jsou odhadovány ve výši cca. 965,-tis.
Kč bez DPH.
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Opravit chodník po celé trase Skalice – propadá se
Lze provést. Část chodníku již byla opravena v roce 2016. Náklady na provedení opravy zbývajících
pokleslých částí chodníku (tzn. částí s největšími poklesy) odhadujeme ve výši min. 80 tis. Kč bez DPH.
Vzhledem k nerovnostem na průběhu většiny plochy chodníku by bylo zapotřebí dohodnout přesný
rozsah předlažby, případně určit priority.
Doplnit u autobusových zastávek chybějící přístřešky – ve směru na Raškovice u KD a u kostela sv.
Martina
Náklady na výrobu a montáž přístřešku na autobusovou zastávku u kulturního domu (ve směru na
Raškovice) jsou odhadovány ve výši (2-modul 79.800,- Kč bez DPH, 3-modul 99.750,- Kč bez DPH).
Přístřešek u autobusové zastávky u kostela (ve směru na Raškovice) není kde umístit, neboť všechny
pozemky podlé stávajících komunikací jsou v soukromém vlastnictví. Vlastnící těchto pozemků
(kromě Lesů České republiky) odmítají potřebnou část svých pozemků městu prodat. S Lesy České
republiky již skoro rok probíhají jednání ohledně odkoupení části jejich pozemku. Do doby nabytí
potřebné části z pozemků přiléhajících ke stávajícím pozemním komunikacím nelze u této zastávky
přístřešek instalovat.
Postupně opravit boční obecní komunikace ve Skalici
Nutno upřesnit, o které místní komunikace by se mělo jednat, aby bylo možné provést nacenění
požadovaných oprav.
Výměna poškozených polykarbonátových plátů u autobusových zastávek
Lze provést. Náklady se odhadují ve výši 20-30 tis. Kč bez DPH (pouze v případě výměny
polykarbonátu).

Zpracoval: Ing. Hronovský

