
statutární město
FrýdekMístek
Magistrát města
FrýdkuMístku

Identifikace dokumentu:
PRIORITY OSADNÍCH VÝBORŮ ROK 2016 
v rámci činnosti odboru životního prostředí 
a zemědělství

Strana 

1

 (celkem 2)

Odbor:
ŽPaZ

Autor, pracovní funkce: 
Šárka Gilarová, vedoucí oddělení zeleně

Datum pořízení:
13. 4. 2016

PRIORITY OSADNÍCH VÝBORŮ 
ROK 2016

 v rámci činnosti odboru životního prostředí a zemědělství

Osadní výbor Skalice

Investiční akce navržené osadním výborem:

 nejsou

Investiční  akce  již  zařazené  v   zásobníku  investic  (oprav)  odboru  životního  prostředí 
a zemědělství pro rok 2016 tzv. „pod čarou“:

 Nové dětské hřiště u Kulturního domu ve Skalici + PD – 900 tis. Kč
poř.  č.  47,  priorita  č.  10  (po  organizačních  změnách  bude  zařazeno  do  zásobníku  investic 
investičního odboru)
Požadavek Osadního výboru Skalice.
 
 Optimalizace rozmístění hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Skalici (včetně 

sadových úprav) – PD* – 400 tis. Kč
poř. č. 58, priorita č. 16 (po organizačních změnách poř. č. 58, priorita č. 5)
Ze  Strategického  plánu  rozvoje  statutárního města  FrýdekMístek  vyplývá  nutnost  pořízení 
projektové  dokumentace  na  zlepšení  vzhledu  a  vybavenosti  hřbitovů,  optimalizaci  využití 
hřbitovní  plochy  na  veřejném  pohřebišti  ve  Skalici  u  FrýdkuMístku.  PD  bude  zahrnovat 
zejména optimální rozmístění hrobových míst, neboť na tomto veřejném pohřebišti je většina 
plochy určena pro pohřbívání do hrobů. V současné době je tento způsob pohřbívání již málo 
využíván, více se uplatňuje ukládání zpopelněných lidských pozůstatků do urnových hájů 
či formou epitafů. Optimální rozmístění hrobových míst bude řešeno v souladu se stávající 
a navrženou zelení, přístupovými cestami apod. 

 Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti v k. ú. Skalice u FrýdkuMístku – II. 
etapa – 900 tis. Kč

poř.  č.  67,  priorita  č.  19  (po  organizačních  změnách  bude  zařazeno  do  zásobníku  investic 
investičního odboru)
V roce 2014 proběhla na veřejném pohřebišti ve Skalici rekonstrukce 300 m2 chodníků, 
a  to  v části  od  budovy márnice  až  k zadní  bráně  v severní  části  hřbitova.  Náklady  na  tuto 
investiční akci činily 530 tis. Kč. Je nutné rekonstruovat i zbylou část asfaltových chodníků, 
neboť tyto jsou velmi popraskané a na mnoha místech z nich vyrůstá tráva. V poslední době 
dochází i k vylamování popraskaného asfaltu, čímž je snížena provozní bezpečnost chodníku. 
Potřeba  rekonstrukce  chodníku  vychází  z dlouhodobého  využívání  chodníku,  který  byl 
zhotoven  z méně  kvalitního  asfaltu,  a  výrazně  se  na  něm  promítly  klimatické  podmínky 
předešlých let. 
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 Oprava části chodníků na veřejném pohřebišti v k. ú. Skalice u FrýdkuMístku – 250 
tis. Kč

poř. č. 8, priorita č. 4
Středem  hřbitova  ve  Skalici  prochází  2  páteřní  chodníky.  Jeden  z nich  byl  v roce  2014 
rekonstruován. Tato I. etapa rekonstrukce zahrnovala výměnu původního asfaltového povrchu 
za  zámkovou  dlažbu.  Druhý  asfaltový  chodník  zůstal  zachován,  ale  je  velmi  popraskaný, 
vyrůstá  z něj  na mnoha  místech  tráva  a  je  velmi  nevzhledný.  Potřeba  opravy  i  této  části 
chodníku vychází z dlouhodobého využívání chodníku, který byl zhotoven z méně kvalitního 
asfaltu, a výrazně se na něm promítly klimatické podmínky předešlých let. 

Priority  osadního výboru, které  je možné  realizovat  v  rámci údržby  zeleně  z rozpočtu 
odboru životního prostředí a zemědělství::

 Zpříjemnit okolí kolem Kulturního domu – kácení, výsadby, lavička – ? tis. Kč
V  souvislosti  s  organizačními  změnami  Magistrátu  města  FrýdkuMístku  (převedení 
mobiliáře z odboru životního prostředí a zemědělství na odbor správy obecního majetku) bude 
požadavek na lavičku předán odboru správy obecního majetku.

Priority  osadního výboru, které  je možné  realizovat  v  rámci údržby  zeleně  z rozpočtu 
odboru životního prostředí a zemědělství::

 nejsou

Ing. Jaroslav Zezula
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Pozn.:
1) Aktualizováno  k  datu  17.  5.  2016  v  souvislosti  s  organizačními  změnami  Magistrátu 

města FrýdkuMístku týkajícími se 
 zajišťování  investiční  výstavby  statutárního  města  FrýdekMístek  odborem 

investičním  Magistrátu  města  FrýdkuMístku    převod  investičních  akcí  odboru 
životního  prostředí  a  zemědělství  ze  schváleného  zásobníku  investic  ORJ  09 
do zásobníku investic investičního odboru ORJ 12.

 převod mobiliáře (např. lavičky) z odboru životního prostředí a zemědělství na odbor 
správy obecního majetku

2) Akce označené * zůstávají v zásobníku investic odboru životního prostředí a zemědělství 
i po organizačních změnách.


