
   Statutární město    
     Frýdek-Místek

Magistrát města 
Frýdku-Místku

Identifikace dokumentu:
Odpověď na připomínky ze schůze Osadního výboru Skalice 
konané dne 06.05.2019

Strana 
1
 (celkem 2)

Odbor:
ŽPaZ

Autor, pracovní funkce:
Michaela Mitregová, asistentka vedoucí odboru

Datum pořízení:
29.05.2019

Požadavky občanů 

o bod 2., 1. odrážka - text připomínky:
- p. Werbová opakovaně požaduje (již 8 let!) aktivní přístup ze strany Města k řešení problematiky 

znečišťování na pozemku p. Chýlka a rušení klidu o víkendech a v nočních hodinách. Vyjádření ze 
strany Města je pro paní Werbovou absolutně neuspokojivé, pokládá ho za pouhé hledání výmluv, proč 
v této záležitosti nelze sjednat nápravu.

Odpověď:
Od února 2019, kdy jsme naposledy odpovídali OV Skalice, došlo k odstranění odpadků povalujících 
se u přívěsu (tzv. ponorka). Jednalo se o pytle s PET lahvemi. Dne 22.05.2019 byla provedena vizuální 
prohlídka pozemku a stav je stále stejný (odpadky nepřibyly, pozemek je kromě jednoho pásu 
vykosený, přibyly dětské prvky u jednoho karavanu). Znečišťování pozemku nebylo v době šetření 
shledáno.
Zpracovala: Mgr. Dita Tararíková, referentka odpadového hospodářství

Požadavky Osadního výboru

o bod 3., 1. odrážka, text připomínky:
   -  OV požaduje vykosení trávy na obecním pozemku před parcelou pana Pavla Šrubaře nad budovou 
školní družiny.

Odpověď:
Travnatá plocha mezi školní družinou a pozemkem pana Pavla Šrubaře, pozemek p. č. 999/1, 
k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, je udržována v režimu lučního trávníku s četností 
kosení 2x ročně. První seč bude provedena do 30. 6., druhá seč do 30. 9. kalendářního roku. Nastavená 
četnost kosení je v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 o údržbě a ochraně veřejné zeleně 
na území statutárního města Frýdek-Místek. V případě, že osadní výbor požádá o navýšení počtu sečí, 
odbor ŽPaZ navýší počet sečí ze dvou na tři seče ročně s termínem ukončení první seče do 15. 6., 
druhé seče do 31. 7. a třetí seče do 30. 9. kalendářního roku. 
Zpracoval: Ing. Dalibor Korbáš, referent zeleně 

o bod 3., 2. odrážka, text připomínky:
   -   OV požaduje jako svou prioritu vybudování kóje u svozového místa kontejnerů na tříděný odpad 
na Kamenci v zatáčce před rodinným domem č.p. 493 a tímto uvolňuje finanční prostředky ze svého 
rozpočtu.

Odpověď:
Odbor životního prostředí a zemědělství zahájil úkony vedoucí k realizaci této investiční akce, 
v současné době zpracovává výzvu k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace.
Zpracovala: Zuzana Špoková, referent odpadového hospodářství

o bod 3., 7. odrážka, text připomínky:
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- OV požaduje prošetření situace na pozemku manželů Dvořáčkových na Kamenci č.p. 297.Strouha 
zbudovaná Městem je znečišťována splašky z okolních chat. Řešením je pravidelné čištění ze strany 
Města nebo odstranění strouhy.
Odpověď:
Na základě podnětu Osadního výboru Skalice na znečišťování strouhy splašky z okolních chat budou 
zdejším vodoprávním úřadem provedeny vodoprávní dozory.
Zpracovala: Petra Mičková, vedoucí oddělení vodního hospodářství

Vámi uvedená strouha je ve skutečnosti stavba „Odvodnění Skalického kopce“ (dále jen „vodní dílo“), 
která je dle dohledané dokumentace vodním dílem, jehož investorem bylo MNV Skalice. Vodní dílo 
bylo vybudováno z důvodu ochrany okolních pozemků a staveb před povrchovými vodami. Vodní dílo 
bylo řádně zkolaudováno. Vodní dílo není evidováno v majetku statutárního města Frýdek-Místek 
(dále jen „město“). V archivu nebyly nalezeny dokumenty svědčící o přechodu vlastnických práv 
vodního díla z původního vlastníka MNV Skalice na město nebo jiný subjekt. Město se proto 
přiklonilo k názoru, že je vlastníkem vodního díla, a to až do doby, než se naleznou důkazy o 
skutečnostech, na jejichž základě by bylo možno věc posoudit jiným způsobem. Město proto 
v současné době činí kroky vedoucí k zápisu vodního díla do evidence majetku města a provedení 
údržby a opravy vodního díla. Práce na údržbě a opravách vodního díla bude provádět společnost TS 
a.s.
Zpracovala: Šárka Gilarová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


