
Zápis z jednání investiční komise 3/2016 ze dne 15.6.2016 

 

Přítomní:  L. Mlčák, B. Vláčil, S. Nytra, A. Gryžboň  

OÚ: Tomáš Chýlek 

Omluvení: Z. Brunclík, P. Klimunda 

 

Program jednání: 

1. Dotaz na komunikaci na území obce Dobrá  parc.č. 2260( Ing. Michal Zagrapan)                                                             

2. Žádost o opravu komunikace  parc.č. 2348/1 (Ing. Jiří Milata)  

3. Žádost o instalaci veřejného osvětlení  (Z.S. SPORT RELAX CLUB ) 

4. Různé 

   

  

 

      Ad.1)Dotaz na špatný stav komunikace parc.č.2260 (Ing. Michal Zagrapan)                  

- Investiční komise byla seznámená (po místním šetření) se stavem této místní 

komunikace. Komunikace (parc.č.2260) je v majetku obce Dobrá. Tato komunikace byla 

k dnešnímu dni opravena. IK komise je toho názoru že stávající stav provizorního 

zaasfaltování děr sice není ideální ale vzhledem k četnosti provozu není až tak akutní 

okamžité řešení opravy. IK doporučuje tuto komunikaci zařadit do plánu oprav.  

 

 

Ad.2) Žádost občanů o opravu příjezdové komunikace parc.č.2348/1(Ing. Jiří Milata)  

- Investiční komise byla seznámená (po místním šetření) se stavem komunikace. Tato 

komunikace (parc.č. 2348/1) je v majetku obce Dobrá a nachází se na hranici obce 

Nošovice. Na žádosti o opravu jsou podepsáni i občané Nošovic a také samotný žadatel je 

občanem Nošovic. V současné době je tedy komunikace využívána společně  pro občany 

Dobré i Nošovic. IK je toho názoru, aby obec Dobrá projednala žádost  s obcí Nošovice, 

a požádala o spolufinancování opravy této komunikace v celé délce na základě  žádosti 

občanů. IK, dále doporučuje po nevyhovění spoluúčasti financování obce Nošovice, 

zařadit do plánu oprav pouze polovinu části cesty. Jedná se o část od křižovatky u p. 

Milaty (Nošovice č.p.320)  po křižovatku u Nošovického lesa u p. Vlčka (Nošovice 

č.p.133).   

 

Ad.3)Žádost o instalaci veřejného osvětlení (Z.S. SPORT RELAX CLUB)  

- Investiční komise byla seznámena (po místním šetření) se situací pouličního osvětlení 

komunikace parc.č.2318/1. Tato MK je v majetku obce Dobrá a je využívána nejen pro 

návštěvníky Sport relax clubu, ale také pro pěší a cyklisty . Podél této komunikace jsou 

umístěny sloupy nízkého napětí. Tyto sloupy vedou i kolem Sport relax clubu a je tedy 

možné  na ně umístit svítidla veřejného osvětlení. IK byla dále seznámená s nabídkou TS 

Frýdek, s osazením desíti svítidel (83W-1ks) na tyto sloupy, a to v celkovém rozpočtu 

118 678 KČ. IK dále zkoumala problém napojení světel na veřejné osvětlení Frýdku, a to 

 přidáním dvou sloupů a podružným měřením. IK dále řešila možnost napojení osvětlení 

na veřejné osvětlení obce Dobrá. Toto osvětlení končí u č.p.639 (p.Tognerová). IK 

doporučuje od tohoto místa provést projektovou dokumentaci na prodloužení vedení 

pomocí asi sedmi sloupů a osvětlit tuto cestu od p.Tognerové , kolem Sport relax clubu až 

po budoucí podjezd pod dálnicí. Tímto řešením nebude potřeba podružného měření a 

vyřeší se problém osvětlení v celém úseku.   

  

Zapsal: Mlčák Libor  


