
Magistrát města
Frýdku-Místku

Identifikace dokumentu: Požadavek vznesený na schůzi 
Osadního výboru

Č.j.: DaSH-F/2019

Strana 1 (celkem 1)

Odbor:
DaSH

Autor, pracovní funkce: 
Ing. Hronovský – vedoucí odboru

Datum pořízení:
11. 12. 2019

Určeno pro: odbor kancelář primátora, paní Marcela Šigutová, asistentka náměstka primátora

Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru.

K požadavkům vzneseným na schůzi Osadního výboru Skalice konané dne 2. 12. 2019, 

sdělujeme:

p. Malý požaduje, aby byla schválená rekonstrukce propustku P-11 stavební objekty 
SO 201 – Most, SO 301 – Přeložka vodovodu a byla provedena v příštím kalendářním 
roce, a to ještě před započetím výstavby kanalizace. OV realizaci podporuje.
V současné době probíhá územní řízení na rekonstrukci – výstavbu nového propustku. Po vydání 

územního rozhodnutí budou započaty práce na zpracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby. Pro stavební řízení je nutno dořešit majetkoprávní 

vztahy. Byť mostní objekt slouží zejména zde bydlícím občanů, souhlasí někteří pouze s úplatným 

převodem dotčených částí svých pozemků na město nebo požadují uzavření smlouvy o věcném 

břemenu. S ohledem na skutečnost, že o záměru nabýt pozemky a následně o nabytí pozemků 

musí rozhodnout zastupitelstvo (které zasedá čtvrtletně) obáváme se, že je nereálné výše 

uvedenou stavbu zrealizovat v příštím roce.

V souvislosti s výše uvedeným Vás žádáme o sdělení, postačí e-mailem, zda na úhradu kupní 

ceny nebo úhradu úplaty za zřízení věcného břemene uvolníte finanční prostředky z finanční 

rezervy osadního výboru Skalice. Předpokládáme, že by se jednalo o náklady do 10 000,- Kč.

Upozorňujeme, že ve špatném stavebním stavu jsou také další mostky a propustky ve Skalici. 

V současné době máme stavební povolení na rekonstrukci - výstavbu nového mostu M-9 přes 

Skaličník. Jedná se o most na místní komunikaci směr Mezura. Předpokládané náklady by měly 

být do 2 milionů korun. 

Žádáme Vás o sdělení, znovu postačí e-mailem, zda náklady na rekonstrukci uhradíte z finanční 

rezervy osadního výboru Skalice.  Máme za to, že z hlediska Skalice, je dopravní význam mostu 

M-9 výrazně větší než např. propustku P-11.

Zpracoval: Ing. Hronovský


