
Zápis ze schůze Osadního výboru konané dne 5.2. 2018

Přítomni:
Předseda: Monika Křibíková 
Místopředseda: Aleš Pitřík 
Členové:                             Renáta   Polášková 
                                       Leona Lluch Pavliková 
                                       Věra Melichaříková  

Hosté: pan Kavka Aleš,  Slunečná 302 Frýdek – Místek

Program:
1. Záležitost pana Aleše Kavky
2. Připomínky OV

ad 1. OV požaduje prošetření zamítnutí stavby rodinného domu na parc. 
580/2 na katastr. území Frýdek – Místek Skalice - Baštice (p. Aleš Kavka, trv. 
bytem Slunečná 302, Frýdek – Místek). 

ad 2. Připomínky OV 

- Parkovací plocha u místní školy

OV podporuje aktuální požadavek rodičů dětí a žáků místní školy na rozšíření 
parkovací plochy pro osobní automobily. Kritická situace s parkováním se 
vytváří hlavně ráno a odpoledne. Parkování na komunikaci vzhledem k její 
šíři je nemožné, před školní družinou je sice záliv, avšak ten patří 
k autobusové zastávce. OV podporuje návrh vedení školy na umístění 
zatravňovacích dlaždic ze strany ve směru jízdy mezi příjezdovou cestou ke 
škole a oplocení školního pozemku. Takto vzniklá plocha alespoň z části vyřeší 
kritickou situaci. Další možností je parkování na pozemku před bývalou 
samoobsluhou, který je v majetku města. Toto je však nutné ošetřit dopravním 
značením a zamezit tak parkování soukromých vozidel občanů Skalice.

- Přílohu zápisu tvoří žádost pana Dimitrise Kristalase (urgence regulace 
zatékání povrchové vody z veřejné komunikace)

- OV připomínkuje vyjádření ved. odb. dopravy Ing. M. Hronovského a trvá 
na provedení opravy komunikace se svahem z priorit 2017 

od domu č.p 182 až po dům č.p. 283



- OV požaduje prošetření umístění dopravního značení u místní komunikace 
k domu č.p. 225 a165 směrem „K mokřinám“. Je zde umístěna dopravní 
značka, která omezuje vjezd nákladních motorových vozidel nad 3,5 t. Mag. 
města však vydal povolení na stavbu rodinného domu. Tímto dopravním 
značením je však znemožněna doprava stavebního materiálu, odvoz odpadu, 
dovoz uhlí, dřeva, vývoz septiku, apod. 

Stále vyzýváme občany, aby se se svými náměty obraceli na členy OV vždy první 
pondělí v měsíci v 17 hodin v budově družiny ZŠ Skalice nebo na email: 
info@skalicefm.cz

    Další schůze OV Skalice se koná

              5.3. 2018 v17.00 hod.

 


