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Požadavky hostů: 
- Paní Werbová a Babica požadují na základě místního šetření ořezání větví a průřez 

stromů na parc.č. 1008/5, 1002/5 a 1046/5, které ohrožují bezpečnost občanů 
a majetek sousedících domů. 

Odpověď:
Pozemky parc. č. 1008/5 a 1002/5, k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, nejsou ve vlastnictví 

statutárního města Frýdek-Místek. Vzhledem k tomu není statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města 

Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPaZ) kompetentní provést jakékoli 

zásahy do dřevin na nich rostoucích. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemků. Odbor ŽPaZ 

doporučuje obrátit se přímo na vlastníky pozemků a požádat je o provedení ořezů dřevin.

Zpracoval: Ing. Dalibor Korbáš, referent zeleně

Odborem ŽPaZ byla provedena pochůzka po lesním pozemku parc. č. 1046/5, k. ú. Skalice u Frýdku-

Místku, obec Frýdek-Místek. Pochůzkou bylo zjištěno, že na předmětném lesním pozemku se nachází dva 

tzv. polovývraty. Ty však jsou v porostním nitru daleko od nemovitostí, cest apod. Dále se zde nachází 

skupina několika smrků, které jsou napadeny kůrovcem. Smrky jsou ve všech stádiích napadení. V 

porostním okraji předmětného lesního pozemku se nachází cca 5 ks uschlých nebo usychajících jasanů. 

Výše uvedené skutečnosti však nejsou v rozporu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), a ani s 

prováděcími vyhláškami. Odbor ŽPaZ zašle vlastníkovi předmětného lesního pozemku doporučení s 

rozsahem pěstebního zásahu. 

Ust. § 22 lesního zákona dává vlastníkovi ohrožené nemovitosti možnost ve správním řízení zažádat orgán 

státní správy lesů, tedy Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, aby 

stanovil rozsah zabezpečovacích opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku na ohroženém pozemku. 

Po vydání rozhodnutí o stanovení rozsahu zabezpečovacích opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku 

může vlastník ohrožené nemovitosti provést kácení na vlastní náklady a zodpovědnost. Vlastník lesního 

pozemku toto musí strpět. Dřevo náleží vlastníkovi lesního pozemku.

Zpracoval: Ing. Martin Mucha, správce městských lesů

- Výše uvedení občané požadují opětovné a opakované prošetření situace na pozemku 
pana Chýlka parc. č. 1009/1 z důvodu rušení klidu sousedů a znečišťování pozemku 
a jeho okolí.

Odpověď:
Situace na pozemku pana Chýlka parc. č. 1009/1, k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 

z důvodu rušení klidu sousedů a znečišťování pozemku a jeho okolí bude prošetřena na místě samém až 

po ukončení nouzového stavu. V této chvíli není možné provést na místě šetření a učinit jednoznačný 

závěr. Magistrát města Frýdku-Místku, jak odbor životního prostředí a zemědělství, tak i odbor 

bezpečnostních rizik a prevence kriminality, provedou nejspíše šetření až v průběhu sezóny, kdy lze v dané 

lokalitě očekávat největší provoz.

Zpracovala: Mgr. Dita Tararíková, referent odpadového hospodářství

Ing. Šárka Gilarová
vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství


