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Požadavek vznesený na schůzi Osadního výboru.

K požadavkům vzneseným na schůzi Osadního výboru Skalice, konané dne 6. 5. 2019, sdělujeme:

p. Peca požaduje vybudování chodníku vpravo ve směru jízdy od autobusové zastávky „U Vrby“ až 
k rodinnému domu ev. č. 225 zvláště z důvodu bezpečnosti. 
Požadavek nutno upřesnit. Po celé délce průjezdního úseku silnice III/4773 je vybudován 
jednostranný chodník, což je běžný standard. Ani v Lískovci, ani v Chlebovicích, ani na Panských 
Nových Dvorech nejsou vybudovány oboustranné chodníky, což je s ohledem na intenzitu chodců 
pochopitelné. Pokud se požadavek týká chodníku podél domu čp. 225 (komunikace vedoucí do lesa 
směrem k domu čp. 428), tak s pohledem na mizivou intenzitu chodců a předpokládané náklady je 
tento požadavek z hlediska účelnosti a hospodárnosti neobhajitelný. Prosíme upřesnit požadavek.

OV urguje alespoň odstranění výtluků na komunikaci na Kamenci (od Zanzibaru po rozcestí až k p. 
Chýlkovi).
Správci místních komunikací, společnosti TS a.s. byla zadána oprava větších lokálních poruch na dané 
komunikaci.

OV urguje řešení akutní situace s parkovacími místy u budovy místní školy. Jedná se o bezpečnost 
dětí a žáků! OV dále požaduje informaci z odb. dopravy, v jaké fázi jsou přípravné práce a kdy 
dojde k realizaci vybudování parkovací plochy na pozemku Města.
V současné době, s ohledem na problém s výběrem zhotovitele projektové dokumentace, není v této 
chvíli zadáno ani zpracování potřebné projektové dokumentace. 
S ohledem na konfiguraci terénu a stávající řešení bude stavba parkovací plochy finančně dosti 
náročná. Pokud má parkoviště skutečně sloužit jen pro rodiče vozící děti do školy, bude toto nákladně 
vybudované parkoviště využívané pouze pár hodin týdně. Pro rodiče vozící děti do školy byla 
vybudována parkovací místa. Dnes jsou tato místa trvale obsazena (dle našich informací se jedná o 
zaměstnance školy). Případné výdaje na vybudování požadované parkovací plochy se proto nejeví 
jako nezbytné ani hospodárné. Proto žádáme znovu o posouzení daného požadavku a sdělení, zda na 
realizaci daného požadavku Osadní výbor nadále trvá a souhlasí s převodem potřebných finančních 
prostředků na zpracování projektové dokumentace z finanční rezervy Osadního výboru Skalice.

OV požaduje informaci, kdy bude nainstalováno osvětlení u budovy místní školy.
Pro upřesnění požadavku uvádíme, že rozšíření veřejného osvětlení musí předcházet zpracování 
projektové dokumentace a vyřízení územního souhlasu. S ohledem na problémy s výběrem 
zhotovitele projektové dokumentace (ani přes opakovaná výběrová řízení se pro nezájem 
projektantů nedaří zhotovitele vybrat), může příprava trvat delší dobu. Náklady na zpracování 
potřebné projektové dokumentace odhadujeme na cca. 40 000,- Kč. Žádáme tímto Osadní výbor o 
vyjádření, zda souhlasí s převodem finančních prostředků na zpracování potřebné projektové 
dokumentace z finanční rezervy Osadního výboru Skalice. 

Zpracoval: Ing. Hronovský


