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Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství k připomínce Osadního výboru 
Skalice ze dne 7. 5. 2018

Připomínka uvedená v bodu 2., odrážka druhá, Zápisu ze schůze Osadního výboru konané dne 
7. 5. 2018 ve znění: „OV opakovaně požaduje vyřešení prostranství nad současnou budovou 
školní družiny tak, aby byla způsobilá k umístění hracích prvků pro veřejnost“

Odpověď odboru životního prostředí a zemědělství:
Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“) obdržel poprvé Vaši 
připomínku vznesenou na schůzi osadního výboru konané dne 5. 6. 2017, bod ad 1., ve znění: 
„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 domky, 
ostrahu by umožňoval stávající kamerový systém školy.“

K uvedené připomínce Vám byla zaslána odpověď následujícího znění: 
„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“.
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Odbor ŽPaZ doposud neobdržel jednoznačné rozhodnutí Osadního výboru Skalice, ani žádný 
písemný požadavek k zahájení přípravných prací. 

Odbor ŽPaZ upozorňuje osadní výbor, že v zásobníku investičních akcí investičního odboru 
je již od roku 2010 tzv. „pod čarou“ zařazena investiční akce „Nové dětské hřiště 
u Kulturního domu ve Skalici“, a to na základě požadavku Osadního výboru Skalice.

Odbor ŽPaZ dne 21. 2. 2018 obdržel Priority OV Skalice 2018, které obsahují celkem 11 
bodů, z nichž ani jeden se netýká vybudování nového dětského hřiště a ani úpravy plochy nad 
budovou školní družiny.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyly doposud zahájeny žádné kroky vedoucí 
k realizaci dětského hřiště ve Skalici. Odbor ŽPaZ žádá o nové projednání problematiky 
osadním výborem a prostřednictvím zápisu ze schůze o sdělení jednoznačných závěrů 
a odpovědí na následující dotazy tak, aby bylo možné zahájit kroky vedoucí k vybudování 
dětského hřiště ve Skalici.

Dotazy odboru ŽPaZ:
1. Ponechat investiční akci „Nové dětské hřiště u Kulturního domu ve Skalici“ v zásobníku 

investičních akcí investičního odboru s tím, že je do budoucna možná její realizace nebo 
ji ze zásobníku zcela vyřadit?

2. Má statutární město Frýdek-Místek zahájit kroky vedoucí ke změně územního plánu tak, 
aby na Vámi vybrané ploše (parc. č. 999/1 a 999/2, oba k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek, pozemek nad budovou školní družiny) bylo možné vybudovat 
dětské hřiště? (Pozn.: do doby změny územního plánu není možné dětské hřiště 
vybudovat ani ho připravit.)

3. Má odbor ŽPaZ připravit investiční záměr pro akci „Nové dětské hřiště u ZŠ ve Skalici“ 
a po schválení vedením statutárního města Frýdek-Místek jej předat investičnímu odboru 
do zásobníku investičních akcí? (Pozn.: Odbor ŽPaZ upozorňuje na delší lhůtu pro 
vybudování dětského hřiště z důvodu nutné změny územního plánu v řádu měsíců až roků, 
a dále upozorňuje na vyšší finanční náklady z důvodu svažitosti terénu a s tím související 
srovnání plochy a vybudováni opěrných zdí včetně bezpečnostního oplocení a také 
z důvodu záboru zemědělského půdního fondu.)

4. V případě kladné odpovědi na otázku v bodu 3. je nutno, aby osadní výbor upřesnil 
požadovaný počet a typ dětských prvků, např. pískoviště, houpačka na pružině, 
vahadlová houpačka, řetězová houpačka, kolotoč, skluzavka, prolézačka, kombinovaná 
sestava. Tyto informace budou podkladem pro zpracování investičního záměru 
a schválení stavby dětského hřiště. 

V případě potřeby upřesnění informací týkajících se dětského hřiště se můžete obrátit na pana 
Petra Kulatého, tel. 558 609 484, mobil 777 921 765, e-mail: kulaty.petr@frydekmistek.cz. 

Šárka Gilarová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství


