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Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru Skalice.

K připomínkám a dotazům vzneseným na schůzi Osadního výboru Skalice, konané 4. 3. 2019 2019, 
sdělujeme:

p. Sklář požaduje opravu můstku a obecní komunikace k rodinným domům č.p. 422, 424 a 321. OV 
doporučuje provést rekonstrukci a opravu v co nejkratší době, aby mohlo docházet k bezpečnému 
projetí vozidel Frýdecké skládky.
Bude provedeno nacenění požadované opravy mostku i komunikace a následně bude předloženo 
Osadnímu výboru k odsouhlasení. 

OV požaduje provedení opravy povrchu cesty od rodinného domu č.p. 182, 174, 188, 190 a 288 bez 
dořešení ujíždějícího svahu.
Požadavek lze realizovat. Odhadované náklady činí 575 000,- Kč včetně DPH. Žádáme  Osadní výbor o 
souhlas s realizací této akce a  s převodem  finančních  prostředků  na  realizaci  této  akce  z  finanční 
rezervy Osadního výboru Skalice.

OV požaduje informaci, jak pokračuje řešení neúnosné situace parkování u budovy místní školy.
Během měsíce března bude zadáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Další 
postup se bude odvíjet od výsledků výběrového řízení.

OV požaduje vyčištění odvodňovacích kanálů na obecních komunikacích, popř. jejich opravu.
Zadáno správci místních komunikací, společnosti TS a.s. Frýdek-Místek. Bude provedeno v rámci tzv. 
jarního úklidu města, nejpozději do konce května letošního roku.

OV požaduje opravu povrchu místní komunikace na Kamenci parc. č. 929/1, 929/3, 1485/12, 
1485/29, 1485/62, 849/4 směrem od mostu přes Morávku až ke křižovatce.
Požadavek lze realizovat. Odhadované náklady činí 1 583 000,- Kč včetně DPH. Žádáme Osadní výbor 
o souhlas s realizací této akce a s převodem  finančních  prostředků  na  realizaci této akce z finanční 
rezervy Osadního výboru Skalice.

Opakovaně požadujeme umístění zrcadla v Záhoří u autobusové zastávky.
Povolání dopravních zrcadel je výhradně výkonem státní správy a řídí se platnými předpisy. 
Požadavek na umístění dopravního zrcadla byl příslušným správním orgánem zamítnut.

Zpracoval: Ing. Hronovský


