
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 12.3.2019 

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

Hosté: Sikora – náměstek primátora F-M,  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. Hrtoň: Požadavek na vybudování kanalizace v Lískovci OV má v seznamu priorit investiční výstavby, 

požadavek podporuje priority OV Lískovec 

p. Mikulec: Požadavek na opravu nefunkčního světla na přechodu pro chodce (strana od obchodu), 

požadavek na instalaci semaforu na přechodu -případně i spojení semaforu s měřením rychlosti 

(přepnutí na červenou v případě překročení rychlosti), požadavek na opravu mostku u hřiště, opravit 

výtluky na komunikaci pod Mokas instalace semaforu a oprava mostku je obsažena v prioritách OV 

Lískovec, požadavek na opravu osvětlení a výtluky bude předán  

p. Hurčík: Vyřadit z plánu revitalizace sportoviště pod kostelem návrh na zřízení otevřeného ohniště 

OV Lískovec souhlasí, jednalo se o první návrh revitalizace, po připomínkách občanů (hluk, nepořádek) 

je z návrhu vyňat  

p. Hermanová: Prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce před ZŠ:  OV předá požadavek, 

zřizování přechodů je v kompetenci Policie ČR 

 Řešit nevhodné umístění kontejnerů před obchodem v centru Lískovce – je v seznamu priorit 

OV Lískovec -další postup řešení budeme průběžně uveřejňovat. 

p. Peterek: Protáhnout autobus č. 1 až do Řepišť -nyní končí většina autobusů na okraji obce -

Lískovec Fabík OV předá požadavek na odbor dopravy 

Prověřit stav stromů u KD -jedná se o 2 jedle, stromy jsou schnoucí – OV předá na odbor životního 

prostředí 

2. Řešení připomínek občanů z minulé schůze 

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

předá OV k řešení  

Bylo provedeno místní šetření – pro rok 2019 schválena oprava komunikace po hranici se Sedlištěmi – 

náklad na opravu 794 000Kč.  



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

obdržení budou zveřejněny na webových stránkách OV Lískovec: 

Odpověď Ing. Petr Mikulenka investičního odbor (IO) – 

 IO již zahájil projekční práce na výstavbě kanalizace a to v části Gajerovice. Na této části je 

plánováno zrealizovat 750 m gravitačně odváděných odpadních vod odvádějící splaškové vody 

z cca 44 domů do nové čerpací stanice, která bude za tímto účelem zbudována u potoka 

Podšajárka. Odtud budou splaškové vody čerpány výtlakem v délce cca 450 m kanalizační stoky 

umístěné v ulici P. Cingra v lokalitě Nová Osada. V současnosti není vyhlášena odpovídající výzva, 

nelze tedy žádat o dotaci.  

 Dne 26.9.2018 byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci: „ Splašková 

kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice“. V současné době se souběžně řeší 

připojení čerpací stanice splaškových vod k distribuční soustavě ČEZ. Přípojka elektrické energie 

mezi přípojným místem k distribuční soustavě a objektem čerpací stanice bude ještě zahrnuta do 

územního řízení umístění trasy kanalizačního řádu a umístěných veřejných částí kanalizačních 

přípojek k jednotlivým domům. V roce 2019 se předpokládá i nabytí právní moci jak územního 

rozhodnutí, tak i stavebního povolení a možné bude i vypsáni soutěže na zhotovitele díla, ale to 

je závislé na rozhodnutí vedení města. Realizace vlastní stavby pak bude možná v roce 2020 – 

2021. Harmonogram výstavby bude upřesněn až v prováděcí dokumentaci. 

 

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

zažádá o zahájení zpracování studie 

Odpověď Ing. Petr Mikulenka investičního odbor (IO) - 

Tak jak je uvedeno ve Vašem zápisu, na trase se nachází jeden stěžejní pozemek, jehož majitelé 

nesouhlasili s umístěním kanalizačního řádu na tomto pozemku a je tedy nutné provést nové 

přetrasování plánované kanalizace. Toto by měla řešit celková studie odkanalizování veškerých 

městských částí Frýdku-Místku. Zpracování této studie je však závislé na plánované realizaci 

odkanalizování části Skalice, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky.  

 

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 

Na zpracování projektové dokumentace byla vyčleněna částka 500 000Kč. Harmonogram výstavby 

chodníků v Lískovci je následující: 1. Od hřbitova k Hájku, 2. řešení situace u zastávky ELIS (zálivy 

+chodník). 3. Doplnění chybějícího chodníku v centru k poště, 4. Chodníky Hájek - Nová osada včetně 

řešení mostku. Před zpracováním projektové dokumentace bude nutné vyžádat předběžný souhlas 

s výstavbou u majitelů pozemků, aby nedošlo k zmaření investice. 

  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 

Dle informací Ing Sikory bude komunikace doplněna do pasportu. 



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

podmínky pro možnost změny 

Podnět je v řešení, o výsledku bude OV informovat. 

  Doplnit chybějící reproduktory místního rozhlasu OV – prověřit slyšitelnost relace 

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

Proběhne v druhé polovině března. 

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

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

Předáno jako podnět – zamítnuto vzhledem k nedostatku vhodného pozemku pro výsadbu. 

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

– řeší nikoli Magistrát města, ale dopravní policie – v řešení 

2. Neveřejná část: 

a) Informace o jarním úklidu - odstranění zimního posypu -provedou TS 15.4.2019. 

Zveřejněno na webu a facebook, doplnit do vývěsek a bude v hlášení místního rozhlasu. 

b) Návrh na provedení jarního úklidu 6.4.2019 – domluvit ve spolupráci s TS -zajištění 

odvozu odpadků. 

c) Diskutovány relace místního rozhlasu: relace jsou nepravidelně dle potřeby, hlášení 

zajišťuje p. Peterková. V druhé polovině března 2019 ověřit při relaci slyšitelnost. 

d) 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 – probíhá od 12.3. 

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

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

f) Předány drobné podněty na Magistrát: požadavek na výměnu prasklého sloupu 

veřejného osvětlení -TS přislíbil výměnu. 

g) Oprava výtluků – bude probíhat postupně od 4/2019. Evidovat případné neopravené 

výtluky a předat k řešení na TS. 

h) Shrnutí priorit pro investiční výstavbu v obci a odpovědi příslušných odborů -informace 

z Magistrátu FM: 

 

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

s přesahem dle projektové dokumentace, instalace laviček, zasypání betonových panelů zeminou 

(podél komunikace) s osazením živým plotem 

Aktuální informace k hřišti Lískovec: Z rezervy osadního výboru byly převedeny finanční 
prostředky na výstavbu sítí. Se zástupci TS a.s. jsme si na místě upřesnili umístění a přesahy 
sítí (budou 70 cm od okraje hřiště – za streetbalovými sloupky). Provedení sloupku – pozink 
(Pozn. zvažovali jsme zelený komaxit, aby byly v souladu se stávajícím mobiliářem, ale 
z důvodu delší životnosti a předpokladu, že v budoucnu bude i mobiliář postupně obnovován 
za pozinkované konstrukce jsme zvolili pozink).  



 K lavičkám: vzhledem k možnosti (ať už teď nebo v budoucnu) umístit více laviček bude 
stávající odpadkový přesunutý a střední lavičky budou umístěny 1,5 m od osy volejbalového 
sloupku. Konečný počet laviček bude upřesněn až po projednání s odborem správy obecního 
majetku (týká se to i financování laviček). Referentka paní Gavorová, která má ve správě 
mobiliář je bohužel doposud nepřítomna. Za OŠKMaT doporučuji umístit 2 lavičky. 

Předpoklad realizace 5/2019. 

zasypání betonových panelů zeminou (podél komunikace) s osazením vhodným porostem 

či travinami dle vyjádření odboru ŽP a živým plotem – není určeno, který odbor bude zajišťovat: 

prosíme o přidělení k realizaci, hrozí nebezpečí úrazu! 

- vysazení živého plotu podél příjezdové komunikace 

- instalace 2 houpaček 

Odpověď: 

Požadovaná revitalizace dětského hřiště pod kostelem již byla řešena v roce 2018 investičním 

odborem. Řešení nových požadavků OV Lískovec není jen v kompetenci odboru životního prostředí a 

zemědělství a bude je nutno znovu projednat za účasti ostatních dotčených odborů, a to odboru ŽPaZ, 

odboru dopravy a silničního hospodářství, investičního odboru, odboru školství, kultury mládeže a  

tělovýchovy. V této věci bude svoláno šetření na místě samém za účasti dotčených odborů a OV 

Lískovec.   

Zpracoval: Petr Kulatý, referent zeleně 

Stanovisko OV Lískovec: Prosíme sdělit termín šetření. 

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

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

6.2.2019 – Investice schválena předpoklad realizace v 5-6/2019.  

 

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 

Investice schválena předpoklad realizace v 5-6/2019 

 

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. 

Ing. Hronovský (odbor DaSH):  

Nutno zpracovat projektovou dokumentaci. Náklady na zpracování projektové dokumentace 

bude možné upřesnit až na základě výběrového řízení na zpracovatele projektové 



dokumentace. Zcela určitě budeme zadávat zpracování projektové dokumentace postupně. 

Nemá cenu hradit zpracování projektové dokumentace, pokud není reálné, že v blízké době 

dojde i k realizaci dané stavby. Hrozí totiž, že projektová dokumentace nakonec nebude 

z různých důvodů (změny ve vlastnických vztazích, nová výstavba v dané lokalitě, zřízení 

nových inženýrských sítí v řešením území …) nepoužitelná a bude se jednat o zmařené 

investice. 

Stanovisko OV Lískovec: Na zpracování projektové dokumentace byla uvolněna částka 500 000Kč. 

Byl schválen návrh na zpracování PD – zastávka ELIS. Jako další navrhujeme zpracování PD 

pro výstavbu chodníku od hřbitova po točnu u pramene Hájek, umístění vlevo směr k točně, a 

pak PD pro výstavbu chodníku – ul. K Sedlištím, přístup k autobusové zastávce u hasičské 

zbrojnice.  

 

 

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

 

Ing. Hronovský (odbor DaSH):  

Bude se patrně jednat o L-13 Lískovec. Nutno zpracovat projektovou dokumentaci demolice staré 

a výstavby nové lávky, nejlépe včetně přístupového chodníku nebo lesní cesty, aby bylo možné 

provést vlastní demolici staré a výstavbu nové lávky a následně se k lávce dostávat v rámci 

užívání i údržby. Bude se jednat o náklady v řádu několika mil. Kč, proto by se mělo zvážit, zda se 

jedná o účelnou investici v kontextu toho, kolik lidí bude lávku užívat. 

 

Stanovisko OV Lískovec:  

Doporučujeme pokračovat v záměru a zpracovat projektovou dokumentaci. Využití lávky je nejen 

pro rekreační účely, ale i pro spojení části Kavčonky s centrem obce. Lávka má sloužit pro pěší a 

cyklisty a v minulosti byla hojně využívaná. Trasu lze využít i pro cykloturistiku.   

 

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). 

Ing. Hronovský (odbor DaSH):  

Nutno zpracovat studii proveditelnosti a případně následně i projektovou dokumentaci. Náklady 

na zpracování studie proveditelnosti bude možné upřesnit až na základě výběrového řízení na 

zpracovatele studie. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu v ochranném pásmu 

železnice, může být splnění tohoto požadavku Osadního výboru problematické. 

Stanovisko OV Lískovec:  

Budování cyklostezek je v souladu se záměry rozvoje města. Obdobné řešení je realizováno na 

cyklostezce Ostrava -Beskydy ( přejezd Ostravice v Hrabové), cyklostezka podél tratě i 

s přejezdem železnice je v úseku Vratimov-Paskov. V Lískovci by cyklostezka využívala existující 

železniční přejezd. Pokud bylo možné obdobné řešení v těchto úsecích, mělo by být 

realizovatelné i zde. OV předal projektový záměr na odbor ekonomického rozvoje FM. 

 



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. 

Odpověď: 

V loňském roce byla v zásobníku IO zařazena akce s názvem „Nové dětské hřiště v Lískovci“, zástupce 

Osadního výboru nám sdělil, že občané Lískovce nedošli ke stejnému závěru k umístění a realizaci 

dětského hřiště, proto byla zpracována PD pouze na „opravu - osazení sítí a lajnování hřiště“ 

stávajícího sportoviště. V tomto roce již tuto akci v zásobníku IO nemáme zařazenou a bez předání 

investičního záměru na této akci nemůžeme zahájit projekční práce. S tím, že by se prvně mělo 

rozhodnout, kde bude hřiště umístěno a pak se může teprve začít zpracovávat PD, ať to opět 

nedopadne jako v loňském roce. 

Jako vhodný pozemek se jeví  pozemek p.č. 4297/12 – je však dle platného Územního plánu Frýdku-
Místku zařazen v ploše zemědělské (NZ), která slouží pro zemědělskou rostlinnou výrobu. Stavby typu 
dětské hřiště jsou v ploše NZ nepřípustné. Vzhledem k tomu, že pozemek je v centru obce, 
navrhujeme zažádat o vynětí z NZ a umožnit výstavbu dětského hřiště na tomto pozemku. 

Odpověď: 

Pozemek parc.č. 4297/12, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, navržený OV Lískovec pro centrum 

setkávání občanů a vybudování dětského hřiště je dostatečně velký (3 846 m2). Navržený záměr 

nebudou také omezovat inženýrské sítě, které jsou jen na okraji pozemku. V současné době je 

pozemek evidován pod zemědělským půdním fondem, druh pozemku orná půda, a jeho změnu je 

nutno předem projednat s odborem územního rozvoje a stavebního řádu. Při změně druhu pozemku 

je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 334/1922 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů. K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a převodu 

pozemku je třeba vydání souhlasu orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „orgán 

ZPF“).  Dle sdělení orgánu ZPF se jedná o půdu vysoce ceněnou, zařazenou v kategorii II. třídy 

ochrany a poplatek za odvod 1m2 plochy je ve výši cca 300 Kč. Celkové finanční náklady za odvod 

uvedeného pozemku by byly ve výši cca 1 153 800 Kč.  

Vhodný pozemek pro výstavbu dětského hřiště již řešil odbor ŽPaZ s OV Lískovec v předcházejících 

letech. Z několika variant byla vybrána plocha pod kostelem u sportovního hřiště. V roce 2018 již byla 

zpracovávána projektová dokumentace na jeho realizaci, ale na základě požadavku OV Lískovec 

nebyla realizace projektu dokončena. V centru obce Lískovec je nedostatečný počet pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Část těchto pozemků pro případnou realizaci dětského 

hřiště byla zamítnuta OV Lískovec a z hlediska požadovaných parametrů na dětská hřiště nejsou 

zbývající pozemky vhodné pro realizaci dětského hřiště.    

Zpracoval: Petr Kulatý, referent zeleně 

Stanovisko OV Lískovec: Předložit návrh na změnu územního plánu. 



 

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. 

IO již zahájil projekční práce na výstavbě kanalizace a to v části Gajerovice. Na této části je plánováno 

zrealizovat 750 m gravitačně odváděných odpadních vod odvádějící splaškové vody z cca 44 domů do 

nové čerpací stanice, která bude za tímto účelem zbudována u potoka Podšajárka. Odtud budou 

splaškové vody čerpány výtlakem v délce cca 450 m kanalizační stoky umístěné v ulici P. Cingra 

v lokalitě Nová Osada. V současnosti není vyhlášena odpovídající výzva, nelze tedy žádat o dotaci.  

 Dne 26.9.2018 byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci: „ Splašková 

kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice“. V současné době se souběžně řeší 

připojení čerpací stanice splaškových vod k distribuční soustavě ČEZ. Přípojka elektrické energie 

mezi přípojným místem k distribuční soustavě a objektem čerpací stanice bude ještě zahrnuta do 

územního řízení umístění trasy kanalizačního řádu a umístěných veřejných částí kanalizačních 

přípojek k jednotlivým domům. V roce 2019 se předpokládá i nabytí právní moci jak územního 

rozhodnutí, tak i stavebního povolení a možné bude i vypsáni soutěže na zhotovitele díla, ale to 

je závislé na rozhodnutí vedení města. Realizace vlastní stavby pak bude možná v roce 2020 – 

2021. Harmonogram výstavby bude upřesněn až v prováděcí dokumentaci. 

- Pro celkové řešení kanalizace v obci OV žádá zahájit práce na pořízení studie. 

Tak jak je uvedeno ve Vašem zápisu, na trase se nachází jeden stěžejní pozemek, jehož majitelé 

nesouhlasili s umístěním kanalizačního řádu na tomto pozemku a je tedy nutné provést nové 

přetrasování plánované kanalizace. Toto by měla řešit celková studie odkanalizování veškerých 

městských částí Frýdku-Místku. Zpracování této studie je však závislé na plánované realizaci 

odkanalizování části Skalice, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky.  

Zpracoval: Ing. Peter Mikulenka 

Stanovisko OV Lískovec: Výstavbu kanalizace považujeme za velmi důležitou a to i vzhledem k platné 

legislativě. Požadujeme ji proto zařadit do plánu ekonomického rozvoje města. OV předal projektový 

záměr na odbor ekonomického rozvoje FM. 

 

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) 

Ing. Hronovský (odbor DaSH):  



Pokud se jedná o místní komunikaci v části Kavčonky, jedinou neopravenou místní komunikací 

v této lokalitě je místní komunikace nacházející se na pozemcích p.č. 4584/24, 4584/26, 4584/58, 

4584/2 a 4593/9, vše k.ú. Lískovec. Oprava této místní komunikace byla naceněna na 650 000,- 

Kč bez DPH. 

Oprava komunikace pod kostelem – od hřiště k mostku – pro nacenění je nutno upřesnit rozsah 

požadované opravy. 

Po upřesnění dalších požadavků ze strany Osadního výboru budou požadované opravy naceněny 

a předány Osadnímu výboru, aby odsouhlasil jejich realizaci. 

Rozsahy oprav byly stanoveny 26.2. 2019 při místním šetření. OV Lískovec byly odsouhlašeny 

opravy komunikací:  

 Kavčonky       794. 000,- Kč 

Od separace směr Řepiště  (Sedliště)                   1 516 000,- Kč 

 Od kostela po úzký most                          725 000,- Kč 

Od Samce po úzký most                            664 000,- Kč 

Komunikace Odlesí                                178 000,- Kč 

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). 

 

Ing. Hronovský (odbor DaSH):  

Nejdříve je nutno dořešit majetkoprávní vztahy. Statutární město Frýdek-Místek nemůže 

vynakládat žádné finanční prostředky (ani na projektovou dokumentaci) do úpravy cizího 

majetku.  

Odbor ŽPaZ prověřil možnost přemístění kontejnerů na separovaný odpad a kontejner  

na elektro odpad (dále jen „kontejnery“) na jiné vhodné místo. Vhodné místo je takové, které je 

zpevněné a je u něj zajištěna dostupnost pro vozidla společnosti Frýdecká skládka, a.s., která 

provádí svoz odpadů. Odbor ŽPaZ provedl dne 22.02.2019 místní šetření, za účelem nalezení 

vhodného místa pro umístění kontejnerů. Možností byla manipulační plocha  

na ul. Valcířská za obchodem. Dle sdělení dispečera Frýdecké skládky, a.s., je však tato plocha 

nevhodná, jelikož je zde málo manipulačního prostoru a nevhodně zde parkují vozidla. 

Jelikož nebylo nalezeno jiné vhodné místo pro kontejnery, zůstanou zatím na stávajícím 

stanovišti. V hledání vhodného pozemku bude odbor ŽPaZ pokračovat. 

Zpracovala: Zuzana Špoková, referent odpadového hospodářství 

 

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

Ing. Hronovský (odbor DaSH):  



 

Nutno upřesnit místo umístění požadovaného semaforu. Následně bude požadavek posouzen a 

projednán s Policií České republiky. Jedná se čistě o výkon státní správy, do rozhodování 

příslušného správního orgánu nelze zasahovat. 

OV Lískovec: v obci je jen jeden přechod pro chodce a to v centru obce  na krajské komunikaci. 

Prosíme o předání požadavku a projednání s Policií České republiky. Semafor má umožnit 

bezpečný přechod vozovky, zejména je nutný proto, že řidiči nerespektují omezení rychlosti 

v obci. K projednání je i návrh spojit tento semafor s měřením rychlosti a přepínáním na 

červenou, pokud je rychlost jedoucího vozidla vyšší než povolená rychlost. 

 

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

zpracovat návrh na doplnění 

Po upřesnění požadavku (po provedení testu slyšitelnosti) bude projednáno se společností TS  

a.s. Frýdek-Místek, která provede nacenění nákladů na doplnění reproduktorů. 

 

13. Zasazení „stromu obce“ – prověřit vhodnou lokalitu 

Odpověď: 

Výsadba stromu republiky již byla řešena výsadbou jedné lípy na podzim v roce 2018, 

a to na  ploše před městským hřbitovem na ulici K Sedlištím.  

Výsadbu vánočního stromu již řešil odbor ŽPaZ s OV Lískovec, ale nebyl nalezen žádný vhodný 

pozemek ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Výběr plochy pro výsadbu vánočního 

stromu je především omezen malým počtem pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-

Místek v centru obce Lískovec. Ani na ploše před obchodem není možno provést výsadbu 

vánočního stromu z důvodu nedostatečného prostoru, který je omezen podzemními 

inženýrskými sítěmi, stávajícími dřevinami a možným stíněním oken přilehlého domu. 

Na základě předchozího požadavku OV Lískovec realizoval odbor ŽPaZ v roce 2017 výsadbu 5 ks 

okrasných třešní a živého plotu z okrasných keřů. Vzhledem k tomu, že na této ploše roste i 

vzrostlá lípa, není zde již dostatečný prostor pro výsadbu jehličnatého stromu, u kterého je 

předpoklad, že bude velkého vzrůstu. Také z hlediska estetické kompozice na této ploše zeleně 

již další výsadba stromu není vhodná. Zpracoval: Petr Kulatý, referent zeleně 

14. Řešení zavlažování travnatého hřiště TJ Sokol Lískovec  

 

Odpověď (Odbor správy majetku -Hana Kalužová): 

Akce není zařazena v zásobníku investic odboru SOM – ani pod čarou. Při jednání o 

zpětném nabytí hřiště Lískovec od TJ Sokol bylo ze strany OSOM uvedeno, že se zaměříme na 

opravy objektů a s vybudováním zavlažování se v dohledné době nepočítá. Nicméně pokud to je 

priorita OV Lískovec, zpracujeme investiční záměr a předáme na IO, a to postupem stanoveným 

interní řídící dokumentací. 



OV Lískovec: požadavek vyplynul ze strany TJ Sokol Lískovec. Vzhledem k tomu, že 

v případě sucha hrozí poškození travnaté plochy a nelze řešit zavlažování hřiště jiným způsobem 

než vybudováním zavlažování z vlastní studny, žádáme o zpracování investičního záměru. 

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

Magistrát města (Orlíková).  

Zpracoval: Sobek 


