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Starosta - OÚ Kobylá

d

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

pondělí 2. září 2019 13:17
Starosta - OÚ Kobylá
RE: Oprava výtluků - Nesjízdná obecní cesta

'

Kobylá nad VidníA K(jl1. okreS Jeseník

Do"o'
č.j.,

Dobrý den, paní Starostko,

děkuji za odpověď', budu tedy čekat na výsledek vyhodnocení situace.

' "

OBECNI URAD

O 2 -09- 2019

Počet listů

,Z

Zpracovačd

Přílohy:

Jen Vás tímto zároveň informuji, že na obecní cestě 2081/3, kterou obec taktéž už delší dobu neudržuje,
jsem započal s opravou největších děr. Zásyp Štěrkem, který prováděla obec několik let po sobě se ukazuje
jako řešení na pár týdnů, proto jsem před naší hospodářskou budovou vylil do díry v silnici velmi kvalitní
beton, jeví se to jako velmi dobré a zřejmě dlouhodobější řešení. Hodlám v tomto pokračovat a vyřešit tak
díry v silnici od majáku až po vjezd k novostavbě RD.
Tyto opravy hradím z vlastních soukromých peněz a ani od obce nepožaduji žádnou kompenzaci.
Naopak budu moc rád, když obec vyřeší předmětnou cestu parč. č. 2080.
přeji příjemný den

---------- Původní e-mail ---------Od: Starosta - OÚ Kobylá "starosta@oukobyla.cz>
Komu:
Datum: 2. 9. 2019 12:51:30
Předmět: RE: Oprava výtluků - Nesjízdná obecní cesta
Dobrý den,
Stav této komunikace bude probírán na zastupitelstvu dne 19.9, kdy členové stavební komise prošly
část komunikace za účelem vyhodnoceni situace.

S pozdravem
Zuzana Jochmannová

From:
Sent: Monday, September 2, 2019 11:20 AM
To: podatelna@oukobyla.cz; starosta@oukobyla.cz
subject: Oprava výtluků - Nesjízdná obecní cesta
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Dobrý den,

na základě SMS výzvy bych tímto chtěl opět upozornit na fatálni stav příjezdové cesty v
majetku Obce Kobylá nad Vidnávkou - konkrétně p.č. 2080. Po posledních větších deštích
došlo k vyplavení kameniva a cesta je sjízdna už téměř jenom traktorem.

Na kritický stav obecní komunikace jsem upozorňoval již v minulých létech, kromě pozvání
na obecní zastupitelstvo, kde se věc jen přednesla, se zatím v této věci nic nestalo - anebo
jsem nebyl informován.

Tímto žádám o bezodkladné uvedeni obecní komunikace do pořádku.

Předem dčkuji za Vaši odpověď'

S pozdravem
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