
Požadavky - OV SKALICE ZÁPIS 4. 2. 2019

Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru Skalice.

K připomínce vznesené na schůzi Osadního výboru Skalice, konané 4. 2. 2019,
sdělujeme:

OBRaPK:

Bod č. 1/

Dobrý den, pokud vím, tak nemáme vyhláškou upravenou regulaci hluku o víkendech. Pokud by přišlo
zadání od vedení města, takovouto vyhlášku bychom připravili a navrhli radě k doporučení a 
zastupitelstvu ke schválení.

Ohledně dotazníkového šetření, nemáme žádné informace.

Zpracoval: Tomáš Václavík

ODaSh:

Bod č. 3/

p. Nytra byl informován nám. Mag. ohledně zimní údržby cest ve Skalici, která se řídí smlouvou
mezi Mag. a správou a údržbou silnic.

Daná problematika je dosti složitá, přesto se ji pokusíme stručně popsat.

Obecně platí, že dle plánu zimní údržby lze udržovat pouze místní komunikace (pojem plán údržby
účelových komunikací právní předpisy neznají). Místními komunikacemi mohou být pouze:

pozemní komunikace zařazené do kategorie místních komunikací před rokem 1989 (resp. před rokem
1997), které se mohou nacházet i na soukromých pozemcích. 

Pozemní komunikace zařazené do kategorie místních komunikací rozhodnutím silničního správního
úřadu – tímto způsobem se ale do kategorie místních komunikací mohou zařadit  pouze pozemní
komunikace,  které  splňují  znaky  místních  komunikací  dle  zákona  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních
komunikacích a které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví města.

V roce  2018  byla  dokončena  pasportizace  pozemních  komunikací  ve  vlastnictví  města,  kdy  bylo
zjištěno,  že  mnoho  komunikací,  které  se  v minulosti  v zimním  období  udržovaly,  nespadají  do
kategorie místních komunikací. Tyto komunikace se musely z plánu zimní údržby vyjmout.



To, že pozemní komunikace nejsou zahrnuty do plánu zimní údržby neznamená, že se neudržují.
Udržují se ale až poté, co je provedena zimní údržba komunikací zahrnutých do plánu zimní údržby tj.
ne dříve než za 48 hodin.

U těch pozemních komunikací,  které  splňují  znaky  místních komunikací  dle  zákona o pozemních
komunikacích a nacházejí  se na soukromých pozemcích,  bude probíhat jednání  s vlastníky těchto
pozemků o jejich nabytí do majetku města, aby mohly být následně zařazeny do kategorie místních
komunikací.

Bod č.4/

p. Gřunděl požaduje zpevnění cesty v délce cca 120 m k rodinnému domu č.p. 153 (Skalice Záhoří,
parc. č. 1472/3).

Požadavek byl předán společnosti TS a.s. k nacenění. Následně bude jednáno s Osadním výborem o
případné realizaci.

Bod č.5/

p. Malý urguje informaci, jak pokračují přípravy na rekonstrukci můstku přes potok Skaličník (po
ročním jednání ze strany Mag.).

Zatím nelze podat žádost o územní řízení. 

Je uzavřena smlouva o výpůjčce s vlastníky pozemků parc. č.  119/1 a 1395, které budou dotčeny
rekonstrukcí propustku a to trvale nebo jen dočasně. 

Nepodařilo se dohodnout s vlastníky pozemků parc.č. 911 a 1107. Než bylo svoláno jednání, došlo 
k prodeji těchto pozemků a nový vlastník s návrhem na výpůjčku (bezúplatně) nesouhlasil. 

 V pondělí 11.2.2019 proběhne jednání s novým vlastníkem na odboru správy obecního majetku, jeho
požadavky se týkaly majetkoprávních věcí.

V lednu  2019  byla  provedena  pravidelná  hlavní  prohlídka  propustku,  po  provedení  provizorního
přemostění je propustek možno dále, i když omezeně, používat.

Bod č. 8/

p. Zacios požaduje místní šetření ohledně srovnání asfaltového povrchu u parcely č. 922/4.

Doporučujeme, aby pan Zacios navrhnul několik termínů místního šetření. Navrhujeme dopoledne
kdykoliv, po 15té hodině pondělí nebo středu.

Zpracoval: Ing. Hronovský




