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ad 2., II. odrážka 
- p. Mazák upozorňuje na kácení stromů na parc. č. 1135/1, která patří Lesům ČR 
jako stížnost proti způsobu provádění výseku stromů v chráněné oblasti Skalická 
Morávka. (znehodnocená přístupová cesta, nebezpečí úrazu)

Odpověď:
Těžební zásah na pozemku parc. č. 1135/1, k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-
Místek, spočíval ve zpracování nahodilé těžby. Jednalo se o stromy vyvrácené, suché nebo 
jinak poškozené. Při provádění takovéhoto těžebního zásahu a vzhledem ke hmotnatosti 
kácených stromů se může stát, že pádem káceného stromu dojde k poškození i jinak zdravých 
stromů. Dle sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který provedl na žádost Lesů 
České republiky, s. p. (dále jen „LČR“) na místě samém terénní šetření, nebyl vlivem 
provedeného těžebního zásahu ohrožen ani poškozen předmět ochrany přírodní památky Niva 
Morávky. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
příslušný orgán státní správy lesů, také provedl na místě samém šetření. Po pochůzce po 
předmětné porostní skupině konstatoval, že nedošlo k porušení žádného ustanovení zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Dle sdělení LČR, Lesní správy Frýdek-Místek, byla na místě provedena 
kontrola z odboru bezpečnosti a prevence rizik generálního ředitelství LČR v Hradci Králové. 
Tato kontrola také nezjistila rozpor s lesním zákonem.
Zpracoval: Ing. Martin Mucha, referent odboru životního prostředí a zemědělství

ad 2., VI. odrážka 
- p. Werbová, Babica opakovaně podávají stížnost na pronajímatele pozemku parc. 
č. 1009/1 (vlastníci manželé Chýlkovi). Majitelé okolních rodinných domů jsou rušeni 
v době nočního klidu nadměrným hlukem, zvýšeným provozem vozidel, znečišťováním 
okolí, atd.

Odpověď:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPaZ“) 
se záležitostí související s využíváním pozemku spoluvlastníka p. Chýlka zabývá od roku 
2016 a naposledy v květnu 2018 řešil na základě podnětu p. Babici a p. Werbové skládku 
odložených plastových pytlů s PET lahvemi, které se nachází v zadní části pozemku poblíž 
stříbrného přívěsu (tzv. ponorka“) a motorového obytného karavanu. 
OŽPaZ uvedené znečištění pozemku odpady prošetřil. V květnu 2018 vyzval spoluvlastníky 
pozemku k odklizení odpadků ve stanovené lhůtě. K odstranění odpadků ze strany 
spoluvlastníků nedošlo, a to z důvodu, že oni nejsou původcem těchto odpadků, jak sami 
uvedli. Nájemce uvedené části pozemku není OŽPaZ pro danou chvíli znám. Jelikož zákon 
o odpadech nezná jinou možnost než postihnout původce odpadu za odložení odpadů mimo 
vyhrazená místa, nedošlo zatím k odstranění odpadků z pozemku p. Chýlka. 
OŽPaZ dále prováděl do konce srpna 2018 opakované prohlídky pozemku a jiné znečištění 
pozemku a okolí nezjistil. 



Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality uvedl, že problémy s rušením nočního 
klidu nadměrným hlukem a zvýšeným provozem vozidel zde nebyly zjištěny a tyto vnímají 
pouze oba stěžovatelé (dle telefonického sdělení Mgr. Žurovce).  
Zpracovala: Mgr. Dita Tararíková, referentka odboru životního prostředí a zemědělství


