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Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru Skalice.

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

v listopadu r.2021, sdělujeme:

Požadavky občanů:

- Obyvatelé okrajové části Skalice – Kamenec si opakovaně stěžují na nedodržování termínů 

postupu prací ze strany firmy Metrostav. Již v měsíci srpnu, dle harmonogramu prací, měla 

být vyasfaltována cesta od odbočky u kontejnerů směrem vpravo a vlevo. 

Cesta je poškozena výkopy kanalizačních přípojek, téměř rok je plná výmolů a děr, za 

deštivého počasí s nánosy bláta, za sucha jsou obyvatelé obtěžováni mračny prachu, který 

sedá i na nové fasády nedávno postavených domečků. 

Kdy konečně dojde k nápravě této situace, která je již dlouhodobě neúnosná? Obyvatelé 

Kamence požadují stanovení nejbližšího platného termínu opravy cesty. Mají obavy, že 

nebude možná ani zimní údržba vzhledem k současnému stavu cesty. 

-  OV požaduje opravu (zarovnání) výmolů cesty vpravo ve směru jízdy směrem od 

Kulturního domu na Kamenec. 

Vzhledem k hloubce propadlých míst, vzniklých projížděním plně naložených nákladních aut a 

těžké techniky firmy Metrostav, vzniká nebezpečí poničení podvozků osobních vozidel. 

Odpověď:

Zhotovitel stavby kanalizace nemá smluvně stanoveny dílčí termíny ukončení prací, tedy ani 

dokončení finálních povrchů dotčených komunikací, nicméně by měl postupovat podle 

předloženého harmonogramu prací. Ten však může být upravován z objektivních důvodů. Za 

ty lze považovat vyvolané změny tras kanalizace, vyvolané dodatečné práce, nutnost kácení 

dřevin, požadované dodatečné kanalizační přípojky či změny jejich umístění apod. V tuto 

chvíli je pro stavbu uzavřeno sedm dodatků smlouvy o dílo, které řeší v převážné míře 

dodatečné práce. Je nutné si uvědomit, že komunikace nelze opravovat finálním povrchem 

ihned po položení kanalizačních stok a přípojek, protože by došlo k jejich poškození dalším 

provozem nákladními automobily při provádění kanalizace v jiné lokalitě. Páteřní komunikace 

od kontejnerů proto byla opravena až jako poslední ve 49. týdnu.

Připojuji aktuální situaci finálních oprav na Kamenci, další opravy již vzhledem

ke klimatickým podmínkách, uzavření obaloven a aktuálnímu provádění prací na kanalizaci 

nebudou do cca dubna příštího roku prováděny. Zimní údržbu na neopravených 

komunikacích zajišťuje stejně jako v předchozím zimním období v souladu se smlouvou o dílo 

zhotovitel stavby. 
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