
 
Požadavky osadního výboru:  
 
- Na základě přání občanů požadujeme přidat 1 kontejner na papír k hlavní cestě vlevo ve směru 
jízdy ke kostelu naproti „Hospůdky u Bučka“ a u kostela 1 kontejner na baterie.    
 
Odpověď:  
Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále jen „odbor ŽPaZ“), předal požadavek společnosti Frýdecká skládka, a.s., která dne 18. 5. 2021 přistavila 
na požadované místo kontejner na papír. 
Požadavku na umístění kontejneru na baterie nelze vyhovět, jelikož tento typ nádob odbor ŽPaZ na území 
města nepřistavuje. Baterie lze odevzdat v jakémkoliv obchodě, který baterie prodává. Dále lze odevzdat 
baterie ve sběrných dvorech, popř. do červeného kontejneru umístěného na zpevněné ploše před kulturním 
domem, který je opatřen vhozem pro baterie. 
Odbor ŽPaZ také prověřil možnost umístění červeného kontejneru na elektro ke kostelu, jehož součástí  
je i vhoz na baterie. Tyto kontejnery poskytuje kolektivní systém ASEKOL a.s. Dle sdělení zástupce 
společnosti ASEKOL a.s. nejsou v tomto roce volné kontejnery k dispozici. 
Zpracovala: Ing. Zuzana Špoková, referent odpadového hospodářství 
 
 
- U hlavní hřbitovní brány na skalickém hřbitově je otlučena až na cihlu omítka pravého 
nosného sloupu křídla vrat. Kromě opravy povrchu je nutné umístění zarážky, která zabrání 
dalšímu poškozování při otevírání brány. 
 
Odpověď: 
Na veřejném pohřebišti ve Skalici bylo dne 18. 5. 2021 provedeno šetření na místě, jehož předmětem bylo 
posouzení stavu hlavní brány a vedlejší brány. Obě brány jsou součástí oplocení hřbitova a nacházejí se 
v jeho východní části. Jednání se uskutečnilo za přítomnosti zástupců společnosti TS a.s. (p. Svobody,  
p. Skotnici, p. Najdka) a zástupce odboru ŽPaZ (p. Kalenské), jenž je provozovatelem skalického hřbitova. 
U obou bran bylo zjištěno mechanické poškození vzniklé únavou materiálu. Byl stanoven postup opravy 
všech čtyř poškozených sloupků, tj. vždy u pravého křídla brány (tj. část, která se otevírá při běžném 
provozu) bude v místě pantu odsekána část zdiva. Dále bude u všech čtyř sloupků vyměněna horní stříška, 
bude stržen marmolit (náhrada starého za nový) a budou instalovány zarážky, které zajistí, že při otevření 
bran již nebudou sloupky poškozovány a nebudou poškozována ani hrobová zařízení nacházející se v těsné 
blízkosti bran. Dle informace TS a.s. by oprava měla být dokončena nejpozději do 30. 9. 2021.  
Zpracovala: Ing. Blanka Kalenská, referent zeleně a pohřebnictví 
 
 
- OV požaduje opravu lavičky na naučné stezce v zatáčce u informační tabule nad domem 
č. p. 150 
 
Odpověď: 
Odbor ŽPaZ zadal v průběhu měsíce května 2021 objednávku na opravu některých prvků technického 
vybavení naučné stezky Okolí Skalické Morávky ve Skalici. Oprava předmětné lavičky byla do objednávky 
zahrnuta. Při realizaci předmětu objednávky bylo zjištěno, že lavička byla neznámou osobou opravena. Bylo 
vyměněno opěradlo a prasklá lať ze sedací části byla nahrazena latí z opěradla. Odbor ŽPaZ konstatuje,  
na základě momentálního stavu lavičky, že její stav nebrání bezpečnému užívání. Její oprava nebude 
realizována a bude z objednávka vyňata. Stav všech technických prvků je pravidelně monitorován 
a v letošním roce proběhne oprava některých z těchto prvků. 
Zpracoval: Ing. Martin Mucha, správce městských lesů 
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