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Vec: Žiadosť o rozšírenie cesty - odpoveď └
┘
Dňa 3.10.2016 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť spolu s petíciou občanov o rozšírenie
miestnej komunikácie na Jesenského ulici.
Obec napriek tomu, že Vám nebola zaslaná písomná odpoveď, začala Vašu požiadavku riešiť.
Objednali sme polohopisné a výškopisné zameranie terénu, ktoré nám bolo odovzdané v mesiaci
december 2016. Následne bolo objednané vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie
uvedenej komunikácie, ktorá by mala byť vypracovaná a odovzdaná projektantom v priebehu tohto
mesiaca. V rozpočte obce na rok 2017 je schválený objem finančných prostriedkov na opravu
miestnych komunikácií ako celok, nakoľko v čase schvaľovania rozpočtu ešte projektová
dokumentácia, ani predpokladaný rozpočet plánovaných stavieb neboli vypracované. Toho času
máme spracovanú projektovú prípravu na rekonštrukciu viacerých miestnych komunikácií. Po
obdržaní projektovej dokumentácie a rozpočtu na rozšírenie komunikácie na Jesenského ulici budú
na najbližšie zasadnutie stavebnej komisie predložené predpokladané rozpočtové náklady všetkých
pripravovaných stavieb komunikácií. Stavebná komisia navrhne poradie realizácie jednotlivých
stavieb v súlade s finančnými možnosťami obce, ktoré bude predložené na schválenie obecnému
zastupiteľstvu.
Informácia o určení poradia realizácie stavieb bude uvedená v zápisnici a uznesení OZ, ktoré budú
zverejnené na webovom sídle obce a následne v Smižianskom hlásniku.
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o obsahu odpovede informovali ostatných
obyvateľov, ktorí sú podpísaní na petícii.
S pozdravom

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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