
Odpověď na požadavek Osadního výboru Skalice.

K níže uvedenému požadavku vznesenému na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 5.9. 2016 
sdělujeme

         Ad 2. Výbor TJ Sokol Skalice požaduje ořezání suchých větví stromů, které se  
nacházejí v blízkosti budovy šaten. 

Předmětné stromy rostou na lesním pozemku parc. č. 1056/13, k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, proto se musí postupovat v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „lesní zákon“). Po 
prohlídce stromů na místě samém bylo zjištěno, že předmětné stromy (jasany) jsou proschlé, ale 
zatím nejsou suché. Protože zatím jsou živé, nelze je nyní zahrnout do nahodilé těžby a tudíž, se na 
vlastníky stromů (lesa) nemůže vztahovat ust. § 33 odst 1 lesního zákona a zároveň nelze použít ust. § 
51 odst. 1, tedy ze strany orgánu státní správy lesů uložit vlastníkům lesa opatření ke zlepšení stavu 
lesa nebo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Při zmíněných ustanoveních lesního zákona 
mohou vlastníci stromů podat odvolání a vzhledem k momentálnímu stavu stromů by odvolání 
odvolací orgán pravděpodobně potvrdil.
Druhý možný postup je dle ust. § 22 lesního zákona. Tedy orgán státní správy lesů stanoví rozsah a 
způsob zabezpečovacích opatření na základě žádosti vlastníka ohrožené nemovitosti. Při využití ust. § 
22 lesního zákona nutno upozornit, že veškeré náklady ke splnění rozsahu a způsobu 
zabezpečovacích opatření platí vlastník ohrožené nemovitosti a veškerá dřevní hmota náleží vlastníku 
stromu. V této konkrétní situaci by byl rozsah zabezpečovacích opatření určen takto: ořez všech 
suchých větví, které by mohly omezit bezpečnost osob a majetku na pozemcích parc. č. 1051/1 a 
1056/11, oba k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, a pokácení 2 ks jasanů. Vlastník 
nemovitosti, tj. tělovýchovná jednota Sokol Skalice, z. s., se sídlem Skalice 414, 738 01 Frýdek-Místek, 
může podat žádost u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. Za 
tímto účelem kontaktujte pana Martina Muchu, tel.: 558 609 487, mobil: 777 921 346, e-mail: 
mucha.martin@frydekmistek.cz.
Zpracoval: Ing. Dalibor Korbáš, referent zeleně

         Ad 3. Vzhledem k neukázněnému chování majitelů psů, kteří znečišťují 
exkrementy prostranství před místním kostelem, OV požaduje umístění tabule 
zakazující venčení psů a ve spolupráci s Městskou policií zajištění dodržování 
čistoty a pořádku. 

Umístění tabule zakazující venčení psů na veřejném prostranství před kostelem ve Skalici u Frýdku-
Místku není možné. Na veřejném prostranství na území Skalice u Frýdku-Místku je dovoleno venčit 
psy, avšak dle článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 o pravidlech pohybu psů na 
veřejném prostranství (dále jen „vyhláška“), je povinností držitele psa mít psa pod stálou kontrolou a 
přímým dohledem (ovládat psa hlasovým či jiným povelem). Povinností držitele psa na veřejném 
prostranství je podle čl. 3 odst. 1 b) vyhlášky odstranění znečištění způsobeného pevnými psími 
výkaly. Označení veřejných prostranství pro venčení psů se používá výlučně pro vymezené prostory, 
které jsou určené pro volný pohyb psů, a to například nápisem, který je případně doplněný 
piktogramem, jak je uvedeno v č. 4 odst. 2 vyhlášky.
Zpracoval: Ing. Dalibor Korbáš, referent zeleně


