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Ing. Peter Mikulenka, vedoucí investičního odboru

                                    Ing. Pavel Rek, zástupce vedoucího investičního odboru
                                    Zdeněk Konečný, stavební technik investičního odboru

Ing. Jaromír Kohut, ředitel TS a.s. Frýdek-Místek
Tomáš Vlačuha, strážník Městské policie F-M
Marcela Šigutová, asistentka náměstka primátora - zápis
Martin Harvan, OÚRaSŘ – ozvučení

                                   

členové osadního výboru Skalice
a občané Skalice

Program:  I. Zahájení
II. Diskuse 
III. Závěr 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Zahájení 

Náměstek primátora Bc. Jakub Míček zahájil jednání v 17:00 hod. v sále hospody U Bučka a 
přivítal přítomné občany.

II. Diskuse 

Občan: Chci se zeptat, z jedné strany čtu v novinách, že jste dostali dotaci, a peníze na 
kanalizaci jsou, ale že kanalizaci“ Skaličané“ nechtějí, prosím vysvětlete, jak to s tou 
kanalizací vlastně je.
. 
Odpověď Ing. Mikulenka: Dobrý den, jsem vedoucí z investic Petr Mikulenka, tady ta 
informace, je na základě toho, jak jsou postavené ty podmínky té dotace. Problém je v tom, že 
se nejedná o samostatnou akci Skalice, je to propojeno i se stavbou kanalizace Chlebovice, 
Zelinkovice, Lysůvky. Jedná se o to, že jsme limitováni podmínkami dotace, kde minimum 
napojení jednotlivých nemovitostí musí být 50%. Pokud nebude dostatek napojených 
nemovitostí, tak ztrácíme tady tuhle tu dotaci. Majitele jednotlivých nemovitostí jsme žádali, 
ti kteří dostali do schránek smlouvy, aby ty smlouvy majitelé nemovitostí podepsali a vrátili. 
Problém je v tom, že jsme k dnešnímu datu ve Skalici na 45 %  kdo se chce napojit na 
kanalizaci, a 5% nám pořád chybí a my nevíme proč! 

Občan: Já už jsem dostal tři papíry a tři papíry jsem podepsal a pořád je to málo? 
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Odpověď Ing. Mikulenka: To záleží, jaké papíry jste dostal…Řeší se současně vyřízení 
věcných břemen. Řeší se podpisy smluv, dostali jste obálku, kde byly tři návrhy smluv a 
projektová dokumentace.  Návrhy smluv se nám nevrací, jak by se nám měly vracet. Je 
problém v tom, někteří občané nám volají, že to hodili do koše, protože slyšeli v hospodě, že 
se to realizovat nebude, jde o to, abychom se tady potkali a řekli si, koho napojit vůbec 
můžeme, kdo tu smlouvu dostal, nebo ji z jiného důvodu ji nedostal, a kdo ji založil nebo 
zastrčil, tak my mu to vytiskneme znovu. 

Občan: Někdo nedostal vůbec nic, nebo v těch papírech byly nesrovnalosti. To nesedělo 
vůbec. Proto to ti lidé asi neudělali. Měla to být připravená akce, každý měl vědět, co má 
dělat, ne že to obcházel jeden člověk, pak jsme byli zase pozváni ke kulturáku, nevím, co pro 
to mám ještě udělat!

Odpověď Ing. Mikulenka: Tak nevím, co vám psal Hydroprojekt, problém je v tom, že ta akce 
je z roku 2008. My jsme ji převzali, máme na ni stavební povolení, takže se trápíme, ale 
máme prostě rok na realizování projektu. Tady ta akce bude z poloviny hrazená z dotace, a 
jsme limitováni koeficientem. 

Občanka: Jde o to, že máte špatný a starý projekt z roku 2008. Nemůžete nic měnit dle 
skutečné situace!

Odpověď Ing. Mikulenka: Jedná se o to, že je tento projekt páteřní, většinou nám volají lidé, 
co jsou na kraji Skalice, proč nejsou připojeni. Ale máme tady projekt z roku 2008 a toho se 
musíme držet, protože ten byl předložen poskytovateli dotace. Nevím, zda máte představu 
kolik tento projekt stojí, ale je to nějakých 283 mil. všech tří lokalit. Jde o to, že domy, které 
tam nestály, se budou řešit zase v další fázi. 

Občan: To jsou třeba lidé, co vám tam chybí! 

Odpověď Ing. Mikulenka: Nejsou to ti lidé, co nám tam chybí. Projekt byl nějak připraven na 
daný počet přípojek, ale nejsou to ty objekty, které by nám chyběly ve Skalici.

Občan: Chci se zeptat ohledně Hydroprojektu.

Odpověď Ing. Mikulenka: Hydroprojekt pro nás pracoval, dělal i soukromé přípojky, a právě, 
když se nám ozve někdo z občanů co je na té trase, kde se to nějakým záhádným způsobem 
v roce 2008 přeskočilo, tak objekt jako takový doprojektováváme. Oslovujeme občany, kteří 
nebyli před tím osloveni.

Občanka: Dobrý den, já bych se taky chtěla něco zeptat. Stále tvrdíte, že máte málo lidí, co 
mají o kanalizaci zájem, mne se jedná o to, že my máme o kanalizaci zájem, jedná se o trasu 
k hlavnímu řádu je to asi 100m a jsou na té trase 4 rodinné domy. A vůbec tam nejsme 
zaprojektováni. Jsme na každých hovorech s občany, byli jsme dvakrát na Magistrátu, vzali 
jste si naše telefony a do dneška se nikdo neozval. Protože v roce 2008 tam byl 1 dům a teď 
jsou tam 4 domy. A to v projektu není. 
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Odpověď Ing. Mikulenka: Jde o to, jestli ty projekty byly před tím zpracovány nebo nebyly. 
Musíme rozlišovat to, že Skalice má x počet obyvatel, ale nedělá to ten rozdíl v těch %. 
Musíme v této fázi prověřit, co v tom projektu bylo zapracováno. Budeme chystat i další 
etapy. Ve Skalici se chce připojit nějaký počet nemovitostí, chceme doprojektovávat další 
nemovitosti. Jsme limitování dotací, stavební trasou a stavebním povolením. Kdyby to bylo 
pro všechny nemovitosti, tak to trvá další tři roky a nesáhneme už si na tuto dotaci.
Máme písemné žádostí od některých lidí, kteří nejsou v projektu, přípojka vyjde cca na 
200tisíc, např. na jeden objekt, to opravdu nemůžeme financovat. 

Občan: Dobrý den, vy děláte hlavně hlavní řád. Přípojky Kamenec nebo Baštice, je to vůbec 
v plánu někdy? Za dva roky nebo za tři? Jestli to vůbec bude. 

Odpověď Ing. Mikulenka: Chystáme studii na odkanalizování, nebude se jednat jen o zbytky 
Skalice a okrajové části, takže se chystá celková studie na odkanalizování Frýdku – Místku. 
Neumím vám říct, jak to bude časově. Máme taky projekty, které nejsou dořešeny, musíme 
projekty přeprojektovat, město má zájem o připojení. Chystá se výběrové řízení na samotného 
dodavatele, smlouvy už by měly být podepsané. 

Občan: Kdy hodláte kopnout do země.

Odpověď Ing. Mikulenka: Nejlepší by bylo, kdyby to bylo hned, ale výběrové řízení bude cca 
za dva měsíce. Nemůžu vám zaručit, že to bude letos. Vše je složité a protahuje se to. 

Občan: Vy jednáte dle smlouvy z roku 2008, některé domy už neexistují a na jejich místě jsou 
jiné domy, ty nejsou v projektu. Od nového roku je nový zákon o odpadních vodách, musím 
řešit vývoz žumpy a to je drahé. Nebo nová čistička? Ale to je taky drahé, vy nic nepodnikáte 
a já se musím starat. Pokud si čističku koupím, v tom případě už se mnou nepočítejte. A další 
občané taky odstoupí a čísla vám budou dál klesat. Jednou za půl roku uděláte schůzi a stejně 
nic nevyřešíte. 

Odpověď Bc. Míček: Dotace pro Skalici byla schválena jen proto, že byla spojena s těmi 
dalšími částmi, jinak bychom dotaci na kanalizaci neobdrželi. Dokud nebude vybudovaná 
hlavní část kanalizace, tak se nebude moci nikdo připojit.

Odpověď Ing. Mikulenka: Chlebovice jsou na 65%, Lysůvky na 60%, Zelinkovice na 81 %. 
Visí to na Skalici a to je ten hlavní problém. 

Občan: Na schůze chodí stále stejní lidé, kteří chcou tu kanalizaci, tak pořád nechápu, kde 
jsou ti lidé, kteří ji nechtějí. (přihlásili se dva občané, kteří kanalizaci nechtějí a jsou přítomni 
na hovorech s občany Skalice). 

Občan: Jsem zvědavý, jak budou občané Skalice dokládat 12x ročně potvrzení o vývozu 
žumpy. Město by mělo vydat nějaký letáček a roznést po Skalici, že je nový zákon o 
odpadních vodách, kde se jim toto připomene…a že jim hrozí takové a takové sankce. Prosím, 
abyste zvýšili iniciativu. A aby se udělala osvěta. Hodně lidí neví, kolik stojí kubík za vývoz 
žumpy, že je to drahé. 
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Odpověď Ing. Mikulenka: Chtěl bych navázat na dotaz, dělat osvětu! Proběhlo setkání v KD, 
kde jsme vše popisovali, a na základě těchto setkání jsme zjistili, že tam chodí stále ti samí 
lidé. Proto jsme samotné objekty obcházeli a tomu, kdo nebyl doma, jsme nechali smlouvy ve 
schránce. Ale stejně se nám nevrátily zpět. V loňském roce na podzim, se nám nabídl OV 
Skalice, že majitelé nemovitostí obejdou znovu. Občané, jejichž smlouvy se nám nevrátily, ať 
nám vysvětlí důvod, proč kanalizaci nechtějí. Mimochodem smlouvy se začaly začátkem roku 
zpět vracet na IO, ale stále chybí to % nepodepsaných smluv. Vím, že jsou zde občané, co 
mají čističku odpadních vod, a nechtějí vynaložit další finanční prostředky na připojení. I 
takové případy zde jsou. Momentálně máme zaregistrováno cca 18, těch, kteří se nechtějí 
připojit. 

Občan: Jen pro upřesnění, když mám čističku odpadních vod, tak už mě nikdo nemůže donutit 
se připojit na kanalizaci? 

Odpověď Ing. Gilarová: Dobrý den, mohu do toho vstoupit? Dobrý den, Šárka Gilarová za 
odbor OŽPaZ. Samozdřejmně, pokud máte legálně postavenu čističku odpadních vod a 
vypouštíte ji legálně, tak vás nikdo nemůže přinutit k tomu, abyste se napojil na kanalizaci.

Občanka: Dobrý den, u nás nikdy nikdo nebyl a už jsme byli dvakrát na Magistrátě a nikdo se 
neozval.

OV Skalice, pan Mgr. Pitřík: Dostali jsme od IO smlouvy, které byly odeslány, kde nebyla 
žádná informace, jestli se občané připojí nebo nepřipojí. Něco jsme už obešli, někteří lidé 
mají zájem, ale jsou zde i lidé, kteří mají výhrady, např. k postavení těch smluv. Jsou zde také 
již realizované čističky odpadních vod. Nový zákon o odpadních vodách platí pro všechny a 
je jasný. Záleží, jak to bude státní správa posuzovat, jestli napíše někdo nějaké udání a bude 
požadovat šetření a bude chtít odebrat vzorky z čističky. Je na nás, jakým způsobem se 
k tomu přistoupí. Co se týče města tak je to již páté sezení. Ještě nám zbývá obejít dolní konec 
a Kamenec. Většinou novostavby mají čističky odpadních vod, a pokud již investovali, tak asi 
těžko půjdou do kanalizace. Provoz čističky je ale dost náročný, kanalizace vyjde levněji. 
Obec Skalice je velká, je to kopcovitý terén, nelze to tak jednoduše řešit. Projekt je z roku 
2008 a svazují nás podmínky dotace. OV vás obcházel, budeme v tom pokračovat, zbývá nám 
ještě spodní konec od KD. Žádám vás, abyste oslovili i své sousedy, nemůže to zůstat tak jak 
to je, ve strouze plave bůh ví co a večer se line zápach vesnicí.
Jsme stále ve spojení s panem vedoucím z IO i s přiděleným garantem a budeme v tom 
pokračovat. Jestli máte něco na OV, scházíme se každé pondělí v měsíci v družině. Vaše 
poznatky postoupíme na MMFM. Vše je vyvěšeno ve skřínce.

Odpověď Ing. Gilarová: Chtěla bych jen doplnit informaci, již dvakrát zde zaznělo, že není 
nový zákon o odpadních vodách, zákon platí již od roku 2001, nově je pouze ustanovení, a to 
že od ledna tohoto roku musíte schovávat doklady o vývozu žumpy, jímky a ty doklady 
předkládáte při následné kontrole, čili dva roky zpětně musíte doložit doklady o tom, jakým 
způsobem vyvážíte své jímky. Pokud je nepředložíte, dostanete pokutu. 

Občan: Bylo by dobré vhodit lidem do schránek, kolik stojí vývoz žumpy, lidé nevědí, kolik 
vývoz stojí. A že mají předložit doklad, že vyvezli žumpu za 5 000,- / rok.
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Odpověď Ing. Gilarová: To jste z levného kraje, každý občan to má jiné, záleží na tom, jak 
máte velkou jímku, jakou máte spotřebu vody, může se stát, že bude vývoz žumpy jednou za 
14 dnů…Náklady jsou nesrovnatelné. Každý to má úplně jinak.
 
Občan Skalice č.74: Skalice má hlavní cestu, je zde hodně bočních nemovitostí, to chybějící 
procento nemůže být ten hlavní řád. Musíte brát i ty boční, co vy vlastně nemáte. Když 
vezmete ty boční lidi, tak těch 50% musíte mít. 

Odpověď Ing. Rek: Řád není dle hlavní cesty, jde i do bočních ulic a Kamence. V KD jsme 
měli projektové dokumentace, není pravda, že je to kanalizace podél hlavní cesty. 

Občanka: Všichni víme, kde je cesta na „Kozlůvce“, až ke dvěma domům, které stojí daleko, 
tam se bude kopat, to se vyplatí, ale my jsme 100 metrů od řádu 4 domy a to už se nevyplatí. 
To mi vysvětlete. 

Odpověď Ing. Rek: To vám asi nevysvětlím, to nevím, je to projet z roku 2008. Nevím, jestli 
byl průzkum mezi lidmi. Jestli je zájem nebo není. Je to projekt starý 10 let. 

 Občan Skalice č. 458: Obejděte lidi a udělejte kontrolu ohledně vývozu žump, uvidíte, že
bude větší zájem. 

Pan Leco, čp. 33: Dá se to nějak dohledat, kdo chybí, a obvolat je, předvolat? Víme, kdo to 
nepodepsal? 

Odpověď Ing. Mikulenka: Dohledat se to určitě dá, seznam máme, předali jsme ho OV. OV 
Skalice ještě bude obcházet občany. 

Občanka č. 502: V případě že se smlouvy podepíší a začne se budovat, jaká je možnost, že 
uhnete, vychýlíte z toho projektu. Projekt je zastaralý a neodpovídá současné situaci. Z praxe 
víme, že jsou na to dotace. Projekt se nesmí upravovat. Mě by zajímalo, tu smlouvu, co máte 
s tím dotačním orgánem, jestli si to můžete z 10% ti procent upravit nebo musíte jet podle 
toho projektu, který neodpovídá současné situaci. A co se týče polohy, pokud by ty metry 
odpovídaly.

Odpověď Ing. Mikulenka: Oproti projektu se můžeme posunout až o 5% celkové délky 
kanalizace. Není to o těch přípojkách samotných, ale o tom kanalizačním řádu, máme ve 
Skalici cca 19tis km kanalizačního řádu a můžeme se vychýlit o 996m. 

Občan: Přišel nám projekt, neodpovídá to současné situaci a potřebujeme kanalizaci posunout.

Odpověď Ing. Mikulenka: Jedná se o tyto domky, kde se těch 5% počítá. Ale já bych se raději 
osobně sešel, předali bychom si kontakty, zapíšeme si vás, už asi po třetí, a osobně vám vše 
vysvětlíme. Stále potřebujeme mít ale 5% rezervu, kdyby nastal nějaký problém.

Pan Hrtoň, čp 294: Pokud jsem to dobře pochopil, tak těch 5% je na délku, tzn., že pokud v té 
samé délce se ta přípojka pouze posune, tak defakto žádné procento neztratíte. 



Magistrát města
Frýdku-Místku

Identifikace dokumentu: Zápis ze setkání vedení města 
s občany Skalice dne 11. 2. 2019
Č.j.:

Strana 6 (celkem 9)

Odbor:
kancelář primátora

Autor, pracovní funkce: 
Šigutová Marcela, asistentka 
náměstka primátora

Datum pořízení:
12.2.2019

Odpověď Ing. Mikulenka: Jedná se o to, že máme stavební povolení na kanalizační připojení, 
které je na nějakém pozemku, v případě, že je kanalizační řád veden přes zahradu je tam 
změna a už se nám to započítává.

Pan Hrtoň, čp 294: Lidé, kteří se opravdu nechtějí připojit nechápu, odvoz žumpy je velmi 
drahý. Proč ti lidé vlastně váhají.

Občan, čp 144: Já bych se chtěl zeptat, odkud jste vzali těch 45%, máte starý projekt z roku 
2008. Počítáte špatná čísla.

Odpověď Ing. Mikulenka: To propočítávání je trošku složitější. V každé nemovitosti žijí 
trvale žijící a každá nemovitost se propočítává dle toho, kolik osob tam žije. Ty čísla 
vycházejí z projektu z roku 2008, které jsme znovu aktualizovali, zjistili, kdo kde bydlí, kolik 
je tam trvale žijících občanů, a podle těch smluv, které nejsou podepsané, jsme zjistili tyto 
čísla. Propočet je složitý a komplikovaný, mám v tom jasno, ale vysvětlovat vám to nebudu.

Občan: Jsou zde také lidé, kteří bydlí v Ostravě a ve Frenštátě, také se uvádějí v těch 
procentech? 

Odpověď Ing. Mikulenka: Někteří ano. Záleží, jestli to jsou chatky nebo tam mají trvalé 
bydliště. Jednáme se 160, a ti by nám mněli zvednou ty %. Chceme vás všechny napojit, 
nejde to ale vše technicky realizovat. Je to vázáno dotací. 

 Odpověď Bc. Míček: Kdyby se teď kdokoli chtěl připojit, a není v projektu, při té realizaci to 
vůbec nepomůže, protože ty % nezvýší.

Pan Boháčik, čp 281: Minulý rok jsem všechno podepsal a odevzdal v KD. Projekt je z roku 
2008, bydlím tu od roku 1991. Je to už 10 let!

Odpověď Ing. Mikulenka: Samotný projekt byl v roce 2008 zpracován. Jen doplním, když teď 
dopojíme některé objekty, ty se nám to do těch % počítají. Koho dopojíme, tak se to počítá. 
Hledaly se peníze na realizaci. 
Máme dokumentaci z roku 2008, které se držíme a máme na ni stavební povolení. K tomu 
doprojektováváme další domy. Veškeré změny podléhají stavebnímu povolení. 

Občan: Kamenec vypadal kdysi úplně jinak. 

Bc. Náměstek Míček: Jiné dotazy 

Občan: Mám jednu připomínku, byl bych rád, aby se k tomu město F-M vyjádřilo. 

Občan: Máme zde OV, který je velice aktivní, připomínky dávejte na OV, a máte možnost na 
cokoliv reagovat. 

Bc. Náměstek Míček souhlasí.

Občan: OV by měl pracovat s těmi, kteří kanalizaci nechtějí! 
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Pan Slanina, čp 58: smlouvu jsme podepsali a odevzdali, jak je možné, že za námi přišla paní 
Pavlíková a ptala se, jestli to chceme nebo ne. Mám kontaktovat MMFM a nebo to tak stačí?

Odpověď Ing. Mikulenka: Jde o to, že je zde nějaká časová prodleva. Co 14 dní si posíláme 
aktuální podepsané smlouvy, cítíme, že jste již z toho podráždění, já se vám ani nedivím. Ale 
je to tou časovou prodlevou v komunikaci. 

Pan Leco, čp 33: Řešíme teď kanalizaci a může se stát, že budeme řešit plynofikaci. Ať 
nekopeme znova.

Odpověď Ing. Mikulenka: Na IO nemáme projekt na tuto akci.

Pan Boháčik, čp 281: Proč mám platit za psa 800,-kč, když kálí na mém pozemku. Nahlásil 
jsem ho na tchýni. 

Občanka: Proč se lidé nechtějí připojit? Měli byste to řešit.

 Odpověď Ing. Mikulenka: Máme těch 18 lidí, o kterých víme, proč se nechtějí připojit. Mají 
čističky odpadních vod, nebo jezdí jen na chatu…atd. Proto OV všechny obchází a tím 
získáváme zpětnou vazbu. 

OV Skalice, pan Mgr. Pitřík: Jsou to případy, kdy jsou lidé ve vyšším věku, a těm se to 
nevyplatí. Nemůžeme nikoho nutit. 

Občan: je možné zjistit, kdo se nechce připojit! Existuje seznam občanů?

OV Skalice, pan Mgr. Pitřík: Nemůže nic zveřejnit, nový zákon GDPR!

Bc. Náměstek Míček: Zveřejnit to nejde, jsou tam osobní údaje!

 Občan: Existuje termín, kdy bude škrt a řekne se, že nebude kanalizace a hotovo? Anebo 
bude kanalizace a připojí se všichni?

Odpověď Ing. Mikulenka: Termín je nastaven do 1. 11. 2019, pokud to nestihneme, tak si pak 
už na tu dotaci nešáhneme. Muselo by se dělat vše znovu.

Občanka: Co když nebudete mít 60 – 70% a nebudete mít zhotovitele, tak ta kanalizace padá?
Proč se lidé nechtějí připojit? Chápu, že se nechtějí připojit starší lidé, nebo občané, co mají 
udělané hezké zahrady a vjezdy k domu. A další lidé co bydlí v kopcích a mají obavy 
z čerpadel. 

Bc. Náměstek Míček: To je ten důvod, proč OV obchází jednotlivé lidi, kteří mají nějaké 
konkrétní dotazy, aby se obrátili na MMFM na IO. S každým se vše řeší individuálně. 

Odpověď Ing. Mikulenka: Necháme na sebe kontakty, vizitky. 
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 Občanka: Na kolika % a přímo na kolika lidech to vlastně stojí?

 Odpověď Ing. Mikulenka: Tedy v rychlosti, je to 50,60 až 70 osob. Přepočet je složitý. 

Bc. Náměstek Míček: ukončil debatu ohledně kanalizace, a poprosil o další dotazy.

Pan Pavlíček, čp 275: Chtěl bych si ověřit informaci ohledně uzavření mostu v Dobré. 
Obec Dobrá nemá peníze na jeho rekonstrukci, chci se zeptat, jestli by mohlo město F-
M, vypomoci obci Dobrá. 

Odpověď Ing. Hronovský: zatím jsem tuto informaci neslyšel, že se bude most uzavírat, 
nikdo mě v této věci nekontaktoval. Město nemůže přispívat na rekonstrukci. Pouze formou 
daru. V minulosti byl poskytnut dar obci Dobrá a to ve výši 3 -mil. Kč na opravu mostu. 
                                                                                                         
                                                                                                   /odpověď připraví ODaSH/

Občan: Chtěl bych se zeptat, ohledně děravé cesty, ze Skalice k mostu k Zanzibaru.

Odpověď Ing. Hronovský: Před 2 lety se tam dělala nová cesta, rozšířit se ale nedá. 
Přistoupilo se pouze k úpravě povrchu. V nejbližší době s tím nic neuděláme. Projekt na 
rozšíření nedopadl dobře, byly zde nesouhlasy a poté propadl. 

 Občan: Boční cesty se prý budou spravovat, tam jak je Kamenec, nám bylo řečeno, až jak 
bude kanalizace. Že teď to nemá cenu dělat. 

Občan: Zdá se mi, že 3 miliony na opravu mostu je hodně. Roury nejsou natřeny.

Odpověď Ing. Hronovský: Před 5 -ti lety se dělal nový nátěr.

Občan: Dobrý den, mám dotaz, cesta do Záhoří, jsou tam stromy, které jsou nahnuté, je 
to životu nebezpečné, jako hasiči jsme tam byli už 3x a je to čím dál tím horší. Stromy 
jsou označené už 2x. Majitelem je město a nějaká paní.

Odpověď Ing. Gilarová: na místě probíhalo šetření, nechám to vše prověřit.

                                                                                                    /odpověď připraví OŽPaZ/

Pan Adámek, čp 77: Jsem zde za sportovní Skalický klub, chtěl jsem se zeptat, jestli by 
šlo udělat autobusovou zastávku, přímo u nás, jsme poslední dům ve Skalici. Po té cestě 
chodí pravidelně děti, mládež do 18 -ti let, není zde světlo a ani chodník. Mám na to již 
vymezený pozemek. Řešil jsem to již jednou s ODaSh. Na své náklady postavím 
zastávku. Autobus se točí na Záhoří. 

Odpověď Ing. Hronovský: Pokud přijdete s návrhem, že prodáte soukromý pozemek, vše 
sepíšeme, uděláme projekt a projednáme s Policií ČR, pokud to vše odsouhlasí, nebude s tím 
problém.                                                                                    
                                                                                                   /odpověď připraví ODaSH/
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Občan: Chtěl bych poděkovat za odhrnutí cest, i bočních cest na Skalici a na Kamenci jsou 
průjezdné již ve 4 hodiny ráno.

Pan Kozel, čp 176: Jaká je prosím možnost na snížení rychlosti na úseku od Bašky ke 
kravínu, je tam rychlost 50 km. A umístit zde značku POZOR ZVĚŘ. Jezdí zde všichni 
rychle. 

Odpověď Ing. Hronovský: s tou rychlostí neudělám nic. 

Pan Adámek, čp 77: Dobrý den, my máme 11 koní, ty pijí vodu z řádu, odpad neodchází do 
kanalizace. 

Odpověď Ing. Gilarová: dobře, děkuji, zjistím, jaké poměry tam jsou.

Strážník MP pan Vlačuha: Občané Skalice požadují „okrskáře“ ve Skalici i v nočních 
hodinách.
                                                                                                    /odpověď připraví MP F-M/

III. Závěr 

Žádné další dotazy nebyly vzneseny, pan náměstek Bc. Jakub Míček poděkoval přítomným za 
účast a jednání ukončil v 18:10 hod. 

Pozn.: Většina dotazů byla zodpovězena přímo na setkání. Ty, které nebyly, jsme postoupili 
k vyřízení danému odboru a odpovědi budou zaslány tazateli na adresu do 30. dnů.


