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Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru.

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

sdělujeme:

P. Kuchař požaduje opravu povrchu cesty k domu č. 427
Nejedná se o místní komunikaci, ale o účelovou komunikaci, která částečně leží na soukromém 

pozemku. Účelové komunikace se opravují až jako poslední v pořadí (opravy komunikací 

v majetku města se provádějí dle jejich dopravního významu, přednostně se opravují místní 

komunikace). Opravit lze pouze část předmětné komunikace nacházející e na pozemku v majetku 

města. Náklady na opravu části výše uvedené komunikace byly vyčísleny na 83 995,- Kč včetně 

DPH. Žádáme o sdělení Osadního výboru, zda souhlasí, aby se náklady na provedení opravy části 

předmětné komunikace hradily z prostředků určených na činnost Osadního výboru Skalice.

P. Kuchař (a další občané Kamence) požadují upřesňující informaci ohledně uzavírky 
mostu přes řeku Morávku v důsledku opravy
Dle sdělení obce Dobrá by se v letošním roce měla zpracovat projektová dokumentace opravy 

mostu a vyřídit potřebná povolení. Oprava by měla probíhat pravděpodobně během letních 

měsíců roku 2021. Vjezd na most bude pravděpodobně omezen pro vozidla s hmotností nad 2,5 

tuny.

Manželé Hlásní požadují na základě místního šetření případné vyasfaltování úseku 
cesty u domu č.p. 519. 

Prosíme upřesnit. Před domem čp. 519 asfaltová komunikace je. Pokud se jedná o požadavek 

vyasfaltování prostoru mezi stávající cestou a plotem, toto si musí dle platných předpisů hradit 

vlastník přilehlé nemovitosti, v daném případě žadatelé, manželé Hlásní.

Manželé Protivanští č.p. 440 požadují umístění dopravní značky „Dej přednost 
v jízdě“ na křižovatku cest parc.č. 1067/5 a parc. č. 1067/45 (na tuto boční 
komunikaci umístit značku o přednosti v jízdě). Křižovatka se nachází před domem 
č.p. 297 (manželé Dvořáčkovi)
Požadavek bude projednán s Policií České republiky. O výsledku jednání budeme Osadní výbor 

informovat.

Zpracoval: Ing. Hronovský


