*MMFMX00HW8Y1*

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SP. ZN.
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

MMFM 16691/2014

Paní Monika Křibíková
Skalice čp. 415
Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Hronovský
558 609 221
558 609 166
hronovsky.miroslav@frydekmistek.cz
06.02.2014

Připomínky vznesené na zasedání Osadního výboru
K připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 20. 1. 2014, sdělujeme:
Pan Zdeněk Hrůzek nesouhlasí se stanoviskem odb. dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
města F-M ve věci nebytí pozemku p.č. 733/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1540 m2,
k.ú.Skalice u Frýdku-Místku o zařazení této parcely do sítě místních komunikací. OV podporuje
opakovanou žádost dotyčného o přehodnocení dosavadního stanoviska § 6 zákona 13/97 Sb. a její
prováděcí vyhlášky § 3 v platném znění.
Zároveň podporujeme žádost p.č. 1485/3 o opravu přístupové komunikace k nemovitostem v této
oblasti a instalaci veřejného osvětlení.
Úvodem je nutno zdůraznit, že o zařazení pozemní komunikace do sítě místních komunikací
rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti vlastníka komunikace a to ve správním
řízení. Jedním z nezbytných dokladů pro vydání výše uvedeného rozhodnutí je prokázání vlastníka
komunikace, že je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých se dotčená pozemní komunikace nachází.
Protože město není ani vlastníkem pozemní komunikace (konstrukčních vrstev), ani pozemku parc.č.
733/1 k.ú.Skalice, na kterých se tato pozemní komunikace nachází, není možné vydat rozhodnutí o
zařazení výše uvedených pozemních komunikací do místních komunikací.
Výše uvedené se netýká pozemních komunikací, které byly před rokem 1997 vedeny v pasportu
místních komunikací, což ale není výše uvedený případ.
Kromě toho ve výše uvedeném správním řízení příslušný silniční správní úřad zkoumá, zda daná
pozemní komunikace splňuje znaky místní komunikace dle § 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění. Na základě v současné době dostupných podkladů nejsme
přesvědčeni, že výše uvedená komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 733/1 k.ú.Skalice
definici místní komunikace dle zákona o pozemních komunikacích naplňuje.
Na základě výše uvedených skutečností nelze v současné době pozemní komunikaci na pozemku
parc.č. 733/1, k.ú.Skalice mezi místní komunikace zařadit.
Pokud se jedná o požadavek o opravu pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc.č.
1485/53, k.ú.Skalice, byl tento požadavek zapracován do tzv. zásobníku oprav na úseku místních
komunikací. Realizace tohoto požadavku bude záviset na finančních možnostech města a na
schválených prioritách na úseku údržby místních komunikací. Podobně i požadavek na doplnění
IČ: 00296643
Internet: www.frydekmistek.cz

Č.J.: MMFM
veřejného osvětlení byl zapracován do příslušného zásobníku a jeho realizace bude záviset na
případném uvolnění potřebných finančních prostředků.
Pan Sobek se ptá: „Podle jaké důležitosti jsou udržovány cesty v případě sněhu. První sněhová
nadílka a cesta byla nerozhrnutá. Jedná se o cestu obecní. Je to cesta k obchodu.“
Zimní údržba místních komunikací se řídí platným a schváleným plánem zimní údržby. Místní
komunikace jsou v souladu s platnými předpisy pro účely tohoto plánu zimní údržby rozděleny do
tříd důležitosti. Při zařazování do tříd důležitosti se posuzuje, zda se jedná o příjezdové komunikace
ke zdravotnickým zařízením, zda je po nich vedena městská hromadná doprava, jaká je zde intenzita
dopravy, zda se jedná o tzv. páteřní komunikace apod. Podle třídy důležitosti jsou lhůty pro
provedení prvního zásahu následující : 1.třída důležitosti – do 4 hodin, 2.třída důležitosti – do 12
hodin, 3.třída důležitosti – do 48 hodin, 4.třída důležitosti – neudržují se.
Výše uvedená komunikace je zařazena mezi místní komunikace 3. třídy důležitosti, první zásah se
musí na této komunikaci provést nejpozději do 48 hodin od spadu sněhu, vzniku závady ve sjízdnosti
dle zákona o pozemních komunikacích.
Prokopnutý polykarbon v autobusové čekárně „U školy“.
Oprava byla zadána společnosti TS a.s. Frýdek-Místek.
V bývalé samoobsluze je rozbitá výloha a poškozená dlažba před hlavním vchodem.
Ani objekt, ani chodník před hlavním vstupem nejsou majetkem statutárního města Frýdek-Místek,
ale spotřebního družstva Jednota. Statutární město Frýdek-Místek nemůže investovat do údržby
cizího majetku. Připomínka byla postoupena spotřebnímu družstvu Jednota.
S pozdravem

Ing. Miroslav Hronovský
vedoucí odboru DaSH

Na vědomí
paní Jana Svačinková, odbor kancelář primátora, zde
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