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Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru Skalice.

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

2022, sdělujeme:

Požadavky občanů:

-  Někteří občané naší okrajové části města obdrželi z magistrátu zamítavé 
stanovisko k napojení na kanalizaci jejich rodinných domů. Dotazují se, zda se 
v budoucnu s jejich napojením na veřejnou kanalizaci počítá.
V květnu roku 2020 byla zahájena realizace investiční akce „Frýdek-Místek – odkanalizování 

místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky – část 1 Skalice“. Akce je 

realizována v souladu se stavebním povolením z roku 2011, jemuž předcházelo územní 

rozhodnutí o umístění stavby z roku 2009 a v rozsahu dle projektové dokumentace pro 

stavební povolení. Pro potřeby podání žádosti o dotaci a zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby byla projektová dokumentace v roce 2017 aktualizována a dopracována do stupně 

dokumentace pro provádění stavby. Samotný rozsah stavby kanalizace zůstal dle původní 

dokumentace pro stavební povolení.

V průběhu realizace stavby se na SMFM začali obracet někteří vlastníci nemovitostí s žádostí 

o možnost napojení na budovanou kanalizaci. Jedná se o nemovitosti z 13 lokalit, kde 

napojení není možné bez prodloužení navržených stok, nebo realizace nových stok 

napojených na budovanou kanalizaci. V jedné lokalitě bude nutné vybudovat novou čerpací 

stanici. Předpokládané náklady na výstavbu stok, přípojek a ČS činí v současných cenách cca 

15,8 mil Kč.

Na základě rozhodnutí z porady vedení statutárního města F-M byl v lednu tohoto roku 

občanům z dotčených lokalit rozeslán dopis, ve kterém jim bylo sděleno, že jejich požadavky 

budou řešeny až po ukončení nynější výstavby kanalizace – viz příloha. Investiční odbor 

zahájí projektovou přípravu po zařazení dostavby kanalizace ve Skalici do zásobníku akcí 

investičního odboru.

- Občané Kamence požadují urychlenou finální opravu povrchu komunikace 
vyasfaltováním od Zanzibaru směrem k nádobám na tříděný odpad. (druhá část 
okruhu rovnoběžně s řekou). Již druhým rokem je cesta po výstavbě kanalizace 
v těchto místech plná děr a výmolů, obyvatelé přilehlých domů obtěžuje prach či 
bláto. 
V březnu letošního roku již byly zahájeny přípravné práce na dokončení oprav místních 

komunikací na Kamenci dotčených výstavbou kanalizace, které nebyly opraveny v loňském 

roce. Komunikace s asfaltobetonovým povrchem, mezi něž patří i zmiňovaný úsek od 

Zanzibaru po kontejnery však bude možné dokončit až při stálejších vhodných klimatických 

podmínkách a zejména po zahájení činnosti výroben AB směsí (obaloven).

Zpracoval: Ing. Pavel Rek

technik investičního odboru 



Magistrát města
Frýdku-Místku

Identifikace dokumentu: Požadavky vznesené na schůzi 
Osadního výboru Skalice

Strana 2 (celkem 1)

Odbor:IO Autor, pracovní funkce: 
Ing. Pavel Rek, technik IO

Datum pořízení:
24.3.2022


