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ad 1. - Po dohodě s vedením místní školy navrhujeme připravit podklady pro realizaci
veřejně přístupného dětského hřiště s hracími prvky v lokaci nad budovou současné
školní družiny.
Pozemek je v majetku města, v bezprostřední blízkosti se nenacházejí rodinné domy,
ostrahu by umožňoval stávající kamerový systém školy.
Odpověď:
Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí
a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“), obdržel Vaši žádost na připravení podkladů
pro realizaci veřejně přístupného dětského hřiště s hracími prvky v lokaci nad budovou
současné školní družiny.
Dětské hřiště je navrženo na pozemcích parc.č. 999/1, k.ú. Skalice u Frýdku-Místek, druh
pozemku zahrada, a parc.č. 999/2 k.ú. Skalice u Frýdku-Místek, druh pozemku trvalý travní
porost, oba ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.
V Územním plánu Frýdku-Místku jsou pozemky vedeny jako „Plochy bydlení v rodinných
domech – venkovské BV“. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení
s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení (např. stavby pro vzdělávání a výchovu,
stavby pro sociální služby, stavby pro zdravotní služby, stavby pro kulturu) a veřejná
prostranství, příp. pro rekreační využití (rodinná rekreace) – v Chlebovicích a Skalici. Dle
současného územního plánu je nové dětské hřiště přípustné jen v omezeném rozsahu jako
doplňující občanská vybavenost. Pro vybudování dětského hřiště by byla potřeba změny
územního plánu.
Odbor ŽPaZ navrženou plochu pro výstavbu nového dětského hřiště také nedoporučuje
z důvodu svažitosti pozemku. Všechna nová dětská hřiště musí mít certifikát o shodě dle
nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody,
ve znění pozdějších předpisů, a musí být v souladu s příslušnými normami. Taková nová
dětská hřiště vyžadují větší náročnost na velikost plochy, a to z důvodu požadavku na velikost
bezpečnostních zón mezi jednotlivými herními prvky. Standartní dětské prvky mohou být
umístěny jen na rovném povrchu. Výstavba dětského hřiště by si na navržené ploše vyžádala
zvýšené náklady na srovnání plochy a vybudováni opěrných zdí včetně bezpečnostního
oplocení.
Výstavba dětského hřiště by si také vyžádala finanční odvod za trvalý zábor půdy. Pozemky
navržené pro výstavbu dětského hřiště jsou vedeny jako zahrada a trvalý travní porost a
vztahuje se na ně ochrana dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů. K záměru výstavby nového dětského hřiště je nutno
vyřídit souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Finanční výše
odvodu je stanovena podle velikosti zastavěné plochy.
V případě, že se osadní výbor rozhodne přes výše uvedené překážky dětské hřiště v daném
místě nechat vybudovat, odbor ŽPaZ zajistí zpracování investičního záměru a předá záměr
k realizaci investičnímu odboru.

ad 3. – OV požaduje vykosení příkopů na Kamenci u kontejnerů na tříděný odpad
a zároveň i odvoz trávy.
Odpověď:
Odbor ŽPaZ nezajišťuje údržbu části silničního příkopu na Kamenci kolem kontejnerů
na tříděný odpad, protože tento pozemek není ve vlastnictví statutárního města FrýdekMístek, ve správě odboru ŽPaZ. V současné době statutární město Frýdek-Místek řeší
s vlastníkem pozemku majetkoprávní vztahy k části pozemku kolem kontejnerů. Po vyřešení
této problematiky a dohody s vlastníkem začne statutární město Frýdek-Místek udržovat
silniční příkop i kolem kontejnerů.
ad.5. – OV podává stížnost na Beskyd Agro Palkovice, kdy 2. 6. 2017 ve velkém množství
vylévali Kejdu v obydlené části Skalice tzv. uzavřené části pole mezi domy č.p. 415, 246,
za plot viz. foto. dokumentace v příloze. Tato Kejda nebyla v pravena do země, ale
přímo na zeminu. Pole bylo mokré a hodně zapáchalo. Byla přivolána Městská policie.
Nebylo možno větrat a ani být venku na zahradách. Někteří občané měli bolesti hlavy a
nevolnost. V tento den 2. 6. 2017 bylo abnormální slunečné teplé počasí a to i po celý
následující víkend 3. - 4. 6. 2017. V tento den také tato cisterna s Kejdou sjela z cesty na
Skotni
ve Skalici mezi domy č.p. 425 a 105, kde poškodili příkop a Kejda se vylila do příkopu.
Také byla znečištěná tato nová komunikace Kejdou, kdy tyto cisterny jezdily po této
komunikaci, což není k těmto účelům uzpůsobeno(cesta je úzká). Zápach byl
nesnesitelný po celé Skalici.!!
Odpověď:
Odbor ŽPaZ předal podnět Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému,
který je kompetentní danou věc řešit. Odpověď ze dne 23. 6. 2017 je v příloze.
Příloha
Oznámení o využití podnětu ze dne 23. 6. 2017, doručeno dne 23. 6. 2017, evidováno
pod č. j. MMFM 86540/2017

