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Požadavky občanů: 

- Prošetřit lesní pěšinu vedoucí od autobusové zastávky Skalice – Záhoří skrz les ke 
kovové lávce přes řeku Morávku do Nižních Lhot (nebezpečí úrazu – nástrahy drátů, 
hřebíků, kovových hrotů nabitých do kůry stromů, lidské exkrementy, atd.) V několika 
případech již došlo k opakovanému úrazu osob a poškození jejich majetku. V rámci 
zamezení přístupu na pěšinu a průchodu lesem došlo k založení nepovolené skládky. 
(Pozemek u domu č.p. 318)

Odpověď:

Odbor ŽPaZ prověřil požadavek občanů vznesený na schůzi osadního výboru konané dne 7. 9. 2020. 

Na předmětné lesní pěšině nebyly nalezeny žádné nástrahy drátů, hřebíků apod. Pokud tyto nástrahy 

existují, bylo by vhodné kontaktovat přímo Ing. Martina Muchu, tel. 558 609 487, 777 921 346, e-mail: 

mucha.martin@frydekmistek.cz, a sejít se s ním přímo na místě. Na pozemcích parc. č. 1335/2 a 1332/1, 

oba k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, které jsou v soukromém vlastnictví, je v hráních 

uloženo štípané dříví (cca 4 m
3
) proložené dlouhými větvemi. Toto dříví nelze považovat za skládku. Jiný 

materiál než výše popsané dříví se u pěšiny nevyskytoval. Skladováním dříví nedochází k porušení zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, oba ve znění pozdějších předpisů, ani ochranných podmínek Národní přírodní památky 

Skalická Morávka.

Zpracoval: Ing. Martin Mucha, správce městských lesů

- Zkontrolovat a ořezat stromy podél hlavní komunikace od Starého Města až do Záhoří 
a v pravotočivé zatáčce na křižovatce u kostela ve směru jízdy do Záhoří. Stromy 
zasahují do vozovky, jsou nebezpečím pro projíždějící autobusy a nákladní auta. 
Polámané větve poškozují vozidla, následně zůstávají ležet na silnici a ohrožují silniční 
provoz.

Odpověď:

Odbor ŽPaZ prověřil požadavek občanů vznesený na schůzi osadního výboru konané dne 7. 9. 2020.  

V obci, tj. od Starého Města ke kostelu nevrůstají dřeviny do průjezdného profilu. V případě pravotočivé 

zatáčky v křižovatce u kostela ve směru jízdy do Záhoří odbor ŽPaZ na místě samém uvědomil správce 

pozemků (Lesy ČR s. p., Lesní správa Frýdek-Místek), který zajistí ořez dřevin do 31. 10. 2020. Křoviny 

a větve, které by mohly v budoucnu omezovat provoz na komunikaci mezi kostelem a Záhořím, nacházející 

se na lesních pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek budou pokáceny do 31. 10. 2020 

a ponechány na místě k zetlení.

Zpracovali: Ing. Dalibor Korbáš, referent zeleně

Ing. Martin Mucha, správce městských lesů

Ing. Šárka Gilarová
vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství
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