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Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru Skalice.

K připomínkám a dotazům vzneseným na schůzi Osadního výboru Skalice, konané 5. 10.  

2020, sdělujeme:

Požadavky občanů:

Změnit čas konání kontrolních dnů firmy Metrostav v kulturním domě ve věci výstavby kanalizace 

na 17 hodin s ohledem na pracující občany Skalice. 

Odpověď:

Kontrolní dny jsou jednou ze součástí smluvně dohodnutého způsobu, kterým objednatel 

uplatňuje svá práva na kontrolu provádění díla. 

V rámci kontrolního dne stavby se řeší kontrola průběhu výstavby, technické náležitosti stavby a 

kontrola plnění dle smlouvy o dílo. 

Kontrolní den probíhá za účasti smluvních stran či jimi pověřených zástupců. 

Běžný kontrolní den na tak rozsáhlé liniové stavbě trvá v průměru 3-4 hodiny pracovního času. 

Kontrolní den prioritně neslouží k řešení podnětů občanů. Samozřejmě podněty občanů na 

kontrolních dnech objednatel řeší, ale občané jsou přizývání individuálně a na základě předchozí 

domluvy se zástupcem objednatele. 

Nebo se podněty řeší dle domluvy na místě samém. 

Ohledně termínu a času konání jednání v terénu se stavba a zástupce zhotovitele přizpůsobuje 

časovým možnostem obyvatel Skalice.

S ohledem na výše uvedené je požadavek obyvatel Skalice na změnu času konání kontrolních dnů 

bezpředmětný. 

    

V návaznosti na vládní omezení a nouzový stav se od 14.10.2020 bude moci uvnitř 
i venku v jednu chvíli shlukovat maximálně pouze šest lidí. 
Tímto nelze zajistit ani občasnou účast občanů na řádných kontrolních dnech ve 
středy v 13:00 h, a to ani po předchozí domluvě. 

Občané své podněty mohou v současné době řešit individuálně se zástupcem stavby nebo 

technikem investičního odboru na níže uvedených kontaktech:

Za zhotovitele stavby – Metrostav a.s.

Ing. et Ing. Radomír Kasza – stavbyvedoucí, tel. +420 607 015 368,                              

e-mail: radomir.kasza@metrostav.cz

Za statutární město FM – investiční odbor:  

Zdeněk Konečný - technik investičního odboru MMFM, tel. +420 775 893 986,                

e-mail: konecny.zdenek@frydekmistek.cz

Zpracoval: 

Investiční odbor
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