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Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru. 
 
K dotazům a požadavkům vzneseným na schůzi Osadního výboru Skalice, konané v říjnu letošního roku,
sdělujeme:
 
Paní Pavla Kotasová č.p. 539 požaduje opravu povrchu komunikace plné výmolů (parc. č. 774/5 v
majetku Magistrátu města F – M)  a úpravu výjezdu z této komunikace na hlavní silnici. Směrem
vpravo se nedá bezpečně odbočit, aniž by se nenajelo do protisměru. Oprava výjezdu byla přislíbena
již na jaře 2021.
Větší část komunikace kolem domu č.p. 539 je vedena jako místní komunikace (s výjimkou posledního
úseku). Stávající povrch komunikace je z penetračního makadamu, který je již částečně degradován, nicméně
je ještě sjízdný. Nejsou zde větší lokální poruchy, povrch by potřeboval opravit celoplošně. Náklady na
celoplošnou opravu jsou odhadovány na 301 000,- Kč. V letošním roce se z kapacitních důvodů a s ohledem
na roční období tato oprava již nedá provést.
Náklady na opravu výjezdu na krajskou silnici jsou odhadovány na 61 000,- Kč a tuto opravu jsme připraveni
provést.
Žádáme Osadní výbor o sdělení, zda souhlasí s uvolněním 61 000,- Kč na provedení opravy napojení
předmětné místní komunikace na krajskou silnici a s uvolněním 301 000,- Kč na provedení celoplošné opravy
předmětné komunikace z finančních prostředků určených na činnost Osadního výboru. Celoplošná oprava
komunikace by byla provedena během I. pololetí příštího roku.
 
OV požaduje ořez větví stromů, které zasahují do komunikace a to:
- okolo Strážnice směrem od kostela sv. Martina k vodárně     
- v Záhoří od firmy Gala dřevo směrem na Raškovice
Nejedná se o pozemky ve vlastnictví města, proto můžeme pouze vyzvat majitele pozemků k provedení ořezu
zeleně. Prosíme i Osadní výbor, aby dle svých možností na majitele pozemku apeloval. V případě, že by
majitel pozemku na výzvy nereagoval, připadá v úvahu provedení ořezu zeleně městem, na náklady vlastníka
pozemku.
 
 
Zpracoval: Ing. Hronovský


