
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 5.2.2019 

Přítomni: Sobek (předseda OV) , Šebestová, Vašicová, Hrnčiřík, Bařina (členové OV) 

Hosté: Sikora – náměstek primátora F-M,  Myška - zástupce TJ Sokol Lískovec, občané Lískovce – dle 

bodu 1 zápisu ( v případě příspěvku) 

Zahájení jednání: 17:00 

Ukončení jednání: 19:30 

Program jednání: 

1. Veřejná část s občany:  

Předneseny podněty z řad občanů Lískovce: 

p. Peterková: Zařadit do priorit OV Lískovce opravu místní komunikace v části Kavčonky: Podnět 

předá OV k řešení  

p.Kupka: Zveřejnit plán výstavby kanalizace v části Gajerovice: OV požádá o zaslání podkladů, po 

obdržení budou zveřejněny na webových stránkách OV Lískovec 

p. Straka: Vyjasnit otázku vybudování kanalizace v Lískovci: OV požádá o předložení studie, případně 

zažádá o zahájení zpracování studie 

p. Toflerová: Předložit plán výstavby chodníků na Novou Osadu: výstavba chodníků zařazena do 

priorit – zadání pro projektovou dokumentaci proběhne po stání sněhu – poté informace o 

předpokládaném harmonogramu výstavby na web. stránkách 

  Zajistit odhrnování sněhu na komunikaci k čp. 452 (odbočka vlevo nad kapličkou na 

Nové Osadě) – pokud není v pasportu zakreslit: OV v součinnosti s p. náměstkem Sikorou předá 

podnět na odbor dopravy, výsledek přešetření sdělí na email žadatelky 

p. Subiak: Změnit název autobusové zastávky „U mateřské školky „ na „U hřbitova“ OV zjistí 

podmínky pro možnost změny 

  Doplnit chybějící reproduktory místního rozhlasu OV – prověřit slyšitelnost relace 

rozhlasu –proběhne zřejmě v 3/2019 –na základě vyhodnocení navrhnout doplnění 

  Návrh na vysazení „stromu obce“ – vánoční strom OV prověří možnost výsadby 

v navrhované lokalitě před obchodem v centru obce (jedle..) 

p. Ručka – Návrh na zřízení semaforu na přechodu pro chodce v centru obce – OV předá jako podnět 

– řeší nikoli Magistrát města, ale dopravní policie 

2. Neveřejná část: 

a) Setkání se zástupcem TJ Sokol Lískovec (p. Myška) – diskutována výměna a zveřejňování 

informací – web, možnost uspořádání kulturních a sportovních akcí s využitím prostor 



hřiště, podány návrhy na možný koncept rozvoje (tenisový kurt, hřiště pro veřejnost), 

nabídka využití klubovny pro OV a akce v průběhu roku. Dán podnět na řešení 

zavlažování hřiště: OV zapracuje do plánu priorit.  

b) Prezentace web: odsouhlasen koncept webu, členění příspěvků a stránek, rozhodnuto o 

pronájmu domény Lískovec.info, výhled spuštění webu: nejpozději od poloviny 2/2019 

včetně e-mail adres. OV navrhne odměnu pro tvůrce webu.  

c) Diskutovány relace místního rozhlasu: prověřit současnou praxi, navrhnout schéma 

pravidelných relací, v průběhu 3/2019 ověřit funkčnost 

d) Vývěsky (skříňky) – u těch, kde nejsou k dispozici klíče požádat TS o výměnu zámků, 

vývěsku u autobusové zastávky ELIS opravit (poškozená střecha) – doplnit informace: 

složení OV, kontakt web +facebook+ email, doplnit o priority + zápis ze schůze OV 

e) Shrnutí schůzek v průběhu měsíce (odbory Magistrátu FM, setkání s občany Lískovce,  

SDH a ZŠ Lískovec, Kultura FM –výsledky zapracovány do priorit –viz níže bod j)  

f) Výsledek jednání s občany – Hájek:  setkání zástupce TS (Mitura) – bude provedeno 

prodloužení trubky by-pass tak, aby nedocházelo ke kontaminaci vody a byla pitná i 

v zimě, TS provedou poklad dlažby v altánku, budou dobudovány schody pod zimní vývod 

–předpoklad výstavby v 3/2019 

g) V řešení podněty pro odstranění napadeného stromu u Božích muk + zkulturnění okolí, 

probíhá řešení kapličky „U obrázku“ –rekonstrukce, doplnění obrazem nebo sochou 

h) Diskutovány podmínky využití kulturního domu – jednání s Kultura FM – návrh na řešení 

ceníku pro místní občany  

i) Projednány požadavky OV na zajištění zpětné vazby na předané podněty  

j) Shrnutí priorit pro investiční výstavbu v obci: 

 

1. Revitalizace sportoviště pod kostelem - 1.etapa: instalace ochranných (záchytných) sítí 

s přesahem dle projektové dokumentace – projednáno, realizace přislíbena , instalace laviček 

(5ks) – v jednání, zasypání betonových panelů zeminou (podél komunikace) s osazením živým 

plotem nutno znovu projednat s investičním odborem –zřejmě poslat jako nový požadavek, 

vysazení živého plotu podél boční komunikace (oddělení od zástavby), dokončení vykácení 

náletových dřevin , oplocení pozemku, vybudování otevřeného pevného ohniště,  instalace 

odpadkového koše (nebo popelnice) a zařazení vyvážení odpadu do svozového plánu, instalace 

houpaček. 

2. Katolický hřbitov – zhotovení chodníku: zhotovení chodníku dle prováděcí projektové 

dokumentace. OV doporučuje zhotovení chodníku ze zámkové dlažby šedé barvy – jednání 

6.2.2019 –předpoklad realizace v 5/2019. 

3. Výměna starých plechových autobusových zastávek: zastávky Elis a Samoobsluha (centrum 

obce) navrhujeme nahradit novými zastávkami – nejlépe stejného typu jako je zastávka v Hájku. 

Velikost zastávky v centru koncipovat pro cca 20-25 cestujících, zastávka Elis pro cca 15 

cestujících (kapacita myšlena pro počet čekajících cestujících celkem, včetně stojících) – u ELIS 

řešit nevyhovující stání autobusů na vozovce vybudováním „zálivů“, zastávku pak vybudovat po 

obou stranách komunikace 

4. Budování chodníků: pokračovat v III. etapě budování chodníků – tj. vybudování chodníků a 

oprava stávající komunikace od katolického hřbitova k Hájku. Do následující IV. etapy navrhujeme 

pokračovat s vybudováním chodníků od Hájku směrem na Novou Osadu až po hranici obce. Další 



etapy: chodník od centra obce směrem na Řepiště do odbočky ke hřišti a vybudování chodníků u 

zastávky ELIS – od zastávky k odbočkám na místní komunikace a to v obou směrech. 

5. Oprava mostku: přes potok Datyňka vedle fotbalového hřiště směr Kavčonky. 

6. Napojení cyklostezky: vybudováním pěší/cyklo lávky z Lískovce do Žabně přes řeku Ostravici 

v místě stávajícího potrubí. Vznikne tím propojení cyklostezky č. 59 a 6005 a tím k oddělení 

provozu cyklistů a automobilů (zatím je překročení řeky možné jen v nebezpečném úseku mostu 

ve Sviadnově nebo rovněž až na mostě v Paskově). 

7. Vybudování dětského hřiště včetně relaxační zóny pro rodiče: v první etapě vytvořit návrh 

včetně vybavení hřiště – koncipovat šířeji i jako možnost setkávání mladých rodin a místa 

relaxace s cílem vytvořit přirozené centrum pro setkávání v obci. Po schválení rozsahu vybavení a 

potřebné rozlohy nalézt vhodné místo v obci výběrem z několika možných alternativ: (umístění 

na pozemku za požární zbrojnicí, pozemek za školou, pozemek u hřiště, nákup pozemku). 

Předpoklad realizace je získání širokého konsenzu zvoleného řešení občany obce. Prověřit 

pozemek naproti školního hřiště. 

8. Kanalizace: OV žádá jménem občanů o zahájení přípravných a projektových prací nutných jednak 

k výstavbě kanalizace a dále i k přípravě podkladů pro žádosti o dotace. OV předpokládá 

zpracování uceleného plánu postupné výstavby kanalizace v obci tak, aby byly splněny požadavky 

na ochranu životního prostředí na území obce a výstavba kanalizace respektovala i plán rozvoje 

obce a potenciální nové výstavby. Současně je nezbytné, aby prováděné dílčí investice v této 

oblasti byly v souladu s celkovým plánem. OV žádá o pravidelné informování v postupu činností 

v této oblasti včetně časového harmonogramu plánované výstavby, tak aby byl schopen 

informovat občany Lískovce. Prověřit, zda je zpracována studie – pokud není dát podnět pro 

tvorbu studie. 

Pro část Gajerovice –OV žádá o zaslání rozsahu plánovaných prací a harmonogram výstavby. 

9. Opravy komunikací: OV předpokládá, že požadavky občanů na opravy komunikací budou dále 

vzneseny na plánovaném setkání s občany v 3/2019 – tyto i další možné požadavky pak budou 

samozřejmě předány: zařadit nové podněty: oprava komunikace v části Kavčonky, oprava 

komunikace pod kostelem (od hřiště k mostku) 

10. Řešení plochy před obchodem v centru obce: v současné době je parkování před obchodem 

velmi problematické a vede i k potenciálně nebezpečným situacím – řešením by mohl být odkup 

pozemku před obchodem a zřízení parkovací plochy nebo úprava takto získaného pozemku (část 

vyčlenit pro parkování, část jako zóna s lavičkami a podobně). 

11. Zřízení semaforu v centru obce na přechodu pro chodce – předat podnět k řešení 

12. Doplnění  chybějících reproduktorů obecního rozhlasu – na základě testu slyšitelnosti v 3/2019 

zpracovat návrh na doplnění 

13. Zasazení „stromu obce“ – prověřit vhodnou lokalitu 

14. Řešení zavlažování travnatého hřiště TJ Sokol Lískovec  

 

OV pověřilo předsedu OV zpracovat na základě dnešní schůze aktualizaci priorit Ov a předat na 

Magistrát města (Orlíková).  

Zpracoval: Sobek 

 

 


