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Vyjádření k zápisu ze schůze osadního výboru ze dne 2.7.2018
 

Připomínka Osadního výboru Skalice,  týkající se stížností občanů na kanalizaci, je příliš obecná a těžce
se na ni reaguje. Občané Skalice měli možnost se s aktuálním stavem přípravy investiční akce
„Odkanalizování částí města Frýdku-Místku“, jejíž součástí je i výstavba kanalizace v místní části
Skalice, seznámit na dvou veřejných jednáních, které se konaly v červnu v Kulturním domě ve Skalici.
Při jednáních měli možnost seznámit se jak s plánovaným vedením hlavních kanalizačních řadů tak
s projektovaným stavem jejich domovních přípojek, tj. napojení jejich nemovitostí na kanalizaci.
Připomínky a dotazy, na které nebyli technici investičního odboru schopni reagovat na místě, byly včetně
kontaktů předány zpracovateli projektové dokumentace, který bude přímo komunikovat s dotyčnými.
K připomínce OV, že spousta občanů nesouhlasí s vedením přípojky přes svůj pozemek uvádíme, že
kanalizační přípojku k nemovitosti  snad nelze vést jinak než přes pozemek vlastníka této nemovitosti.
V případě, že přípojku je nutné vést s ohledem na poměry v terénu v pozemku jiného vlastníka, než
vlastníka napojované nemovitosti případně města, je nutné aby si vlastník napojované nemovitosti sám
zajistil právo k vedení své přípojky přes pozemky „souseda“. Pokud s tím soused bohužel nesouhlasí,
nemá město zákonnou ani jinou možnost jeho souhlas zajistit.
 
Pokud se v rámci této připomínky jednalo o vedení kanalizačního řadu a nikoliv přípojky, pak je nutno
uvést, že zpracovaná aktualizace projektové dokumentace vychází z dokumentace pro stavební povolení
z roku 2008 a ze stavebního povolení z roku 2011. Máme tedy za to, že majetkoprávní vztahy k dotčeným
pozemkům byly řešeny již ve stavebním řízení. Pokud došlo k nějakému pochybení, řešíme tuto situaci ve
spolupráci s projektantem individuálně.
 
Případné individuální dotazy a připomínky bude možné řešit s techniky investičního odboru ve dnech 3. a
4.9.2018 v době od 15:00 do 19:00 hodin v budově Kulturního domu ve Skalici.
 

 
 
 
 
 
Ing. Peter Mikulenka
pověřený vedením investičního odboru
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