
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 7.5.2019 

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

Hosté: Sikora (náměstek primátora), p. Řeha 

Zahájení jednání: 17:00 

Ukončení jednání: 19:15 

Program jednání: 

1. Veřejná část s občany: předané podněty  
p. Stašková: zvážit, zda nelze zorganizovat očkování psů v Lískovci – není v kompetenci města, 

lze jen organizačně podpořit (vývěsky, plakáty) v případě, že bude organizováno ze strany 

veterinárního lékaře 

- požadavky na celkové opravy komunikací: u vodojemu, u hřbitova: bude zařazeno do oprav 

komunikací v roce 2020, v letošním roce lze ještě realizovat opravy výtluků. 

2. Řešení připomínek občanů z minulé schůze - připomínky z minulých schůzí 

zařazeny do seznamu priorit -komentář viz bod 3 h) 

3. Neveřejná část: 
a) Reakce na priority a zápis z minulé schůze OV byly pouze z odboru dopravy – jsou 

zapracovány i se stanoviskem OV  -viz bod 3 h) tohoto zápisu. OV Lískovec žádá o zaslání 

stanoviska  

b) Poděkování organizátorům akce akce -Ukliďme Česko -  provedení jarního úklidu 

6.4.2019  

c) Nové chodníky na katolickém hřbitově – investice probíhá dle harmonogramu, pravidelně 

probíhají kontrolní dny, zápisy k dispozici 

d) Hájek:  probíhá úprava dle harmonogramu 

e) Příprava kulturní akce v Hájku – koncert pěveckého sboru Smetana 15.6.2019 v 15:00 -

příprava pozvánek, návrh plakátů 

f) Projednána rezignace p. Vašicové - OV Lískovec bere na vědomí a zároveň vyslovuje  

poděkování za práci vykonanou v OV v letošním roce. Počet členů OV bude doplněn, 

projednána kandidatura p. Řehy – vzhledem k nutnosti projednat i další kandidatury 

bude stanovisko OV zasláno v 9/2019 

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

výtluky a předat k řešení na TS- trvá. 

h) Aktualizace priorit OV Lískovec – stav k 2.4.2019: stanovisko odboru dopravy 

vyznačeno modrou kurzívou. 

 



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 

Instalace sítí dokončena – prosíme sdělit termín instalace laviček. 

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! 

Nacenění na zasypání betonových panelů - 55 519,34 Kč -provedou TS -OV souhlasí.  

- vysazení živého plotu podél příjezdové komunikace 

Nacenění 15 000 Kč - Osazení keři bude provedeno na jaře 2020. 

 

2. Katolický hřbitov – zhotovení chodníku:  Probíhá dle harmonogramu -předpoklad dokončení 

v 6/2019, výsadba keřů a stromů na podzim 2019 a na jaře 2020 (dle druhů vegetace ). 

 

3. Výměna starých plechových autobusových zastávek:  

vyměněna zastávka Lískovec Elis – v centru obce předpoklad realizace v 5-6/2019 – prosíme o 

upřesnění termínu 

 

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. 

U autobusové zastávky ELIS řešit nevyhovující stání autobusů na vozovce vybudováním „zálivů“, 

zastávku pak vybudovat po obou stranách komunikace 

Vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace – dosud neúspěšné. 

 

Na zpracování projektové dokumentace byla uvolněna částka 500 000Kč.  

Žádáme o 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. – 

trvá. 

 

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

Mostek svým provedením neodpovídá platným předpisům, proto jeho pouhá oprava není 

možná. Pokud by Osadní výbor na „opravě“ tohoto mostku trval, je jediným možným řešením 

zpracování projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení a stavba nového mostku 

nebo lávky pro pěší. Upozorňujeme ale, že odhadované náklady předpokládáme v řádech 

milionů korun. 



OV Lískovec opět upozorňuje, že lávka je v havarijním stavu a není vyloučena možnost úrazu.  

Může se jednat i o pád z výšky cca 4,5metrů s hrozbou těžkého úrazu. Upozorňujeme proto 

vlastníka objektu na nutnost řešení této situace. Proto by město mělo opět zvážit, zda 

nejlevnějším řešením celé situace není vybudování lávky pro pěší.   

 

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). 

Bez zpracování studie proveditelnosti se nelze zodpovědně k danému požadavku vyjádřit. 

Protože se jedná o stavbu v ochranném pásmu železnice, může být splnění tohoto požadavku 

nerealizovatelné. Náklady na zpracování studie proveditelnosti odhadujeme na kolem 50 tis. 

Kč. Žádáme Osadní výbor o sdělení, zda souhlasí se zadáním zpracování výše uvedené studie a s 

převodem potřebných finančních prostředků z finanční rezervy Osadního výboru Lískovec. 

 

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. Vzhledem k předpokládaným nákladům  a rozsahu akce nepředpokládáme 

financování z rozpočtu OV Lískovec -propojení cyklostezek je v záměru rozvoje města. 

 

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. 

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. 

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. 

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.  

 

9. Opravy komunikací: 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 

OV žádá o předání termínového harmonogramu průběhu oprav. 

10. Řešení plochy před obchodem v centru obce: jako nevhodné se jeví umístění kontejnerů na sběr 

odpadu – OV předloží návrh na možné umístění kontejnerů po dohodě s občany. 

 

11. Zřízení semaforu v centru obce na přechodu pro chodce – Řešení dodržování rychlosti vozidel 

projíždějících obcí 

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. 

Umístění tohoto typu dopravního zařízení se řídí platnými předpisy a normami. Požadavek 

bude projednán s Policií České republiky a následně bude Osadní výbor informován. 

- Opravit nefunkční světlo u přechodu - splněno 

- Instalovat stacionární radar spojený s digitální informační tabulí – ulice Valcířská, centrum 

obce u školy 

Nespadá do kompetence odboru dopravy a silničního hospodářství. Bylo předáno Městské 

policii, která má tuto problematiku na starosti. 

- Zvážit možnost vizuálních zpomalovacích pruhů před přechodem  

Bude projednáno s Policií České republiky. Zkušenosti z praxe ale potvrzují, že toto 

opatření je účinné pouze krátkou dobu po realizaci. Časem jeho účinnost výrazně klesá.  

- Prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce před ZŠ 

 



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

znovu instalovat 4 reproduktory na budovu hasičské zbrojnice (byly sejmuty při opravě budovy). 

Nebylo řešeno v rámci projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Bez 

opětovné instalace „držáků! Nelze reproduktory namontovat. Bude projednáno s vlastníkem 

objektu, zda opětovné montáži reproduktorů něco nebrání a zda bude nutno nechat vypracovat 

nějakou dokumentaci. 

Protože k odstranění reproduktorů došlo při rekonstrukci budovy, žádáme pouze o návrat do 

původního stavu. OV není známo kdo a kdy schválil odstranění reproduktorů. Instalace by proto 

měla být chápána jako oprava, nikoli investice do nového zařízení.  

 

13. Zasazení „stromu obce“ – prověřit vhodnou lokalitu 

Jako vhodný pozemek se jeví travnatá plocha v centru obce – trojúhelníkový prostor nedaleko 

hasičské zbrojnice -posoudit odborem ŽP.  

14. Řešení zavlažování travnatého hřiště TJ Sokol Lískovec  

OV Lískovec: žádáme o zpracování investičního záměru. 

 

15. Ostatní připomínky:  

Protáhnout autobus č. 1 až do Řepišť - nyní končí většina autobusů na okraji obce -Lískovec Fabík  

S ohledem na platné předpisy (přehlednost systému městské hromadné dopravy), 

uspořádání komunikační sítě v Lískovci, zajištění bezpečného otáčení a odstavení 

vozidel za účelem čerpání bezpečnostních přestávek byla obslužnost místní části 

Lískovec rozdělena mezi linky č. 865001, 865005 a 865011. Linka č. 865001 a č. 865005 

jezdí na zastávku „Lískovec, Fabík, točna“, linka č. 865011 na zastávku „Lískovec, 

samoobsluha“ a pokračuje do Řepišť. Počet spojů zajišťujících obslužnost místní části 

Lískovec je zcela srovnatelný s jinými městskými částmi (spíše je mírně nadstandartní). 

Do této místní části Lískovec zajíždí spoj městské hromadné dopravy minimálně 

každou hodinu. 

Na provoz spojů městské hromadné dopravy zajíždějících mimo území města se 

finančně podílí i jednotlivé obce a Moravskoslezský kraj. Z jejich strany neevidujeme 

požadavek na rozšíření spojů zajíždějících do Řepišť, proto by zvýšené náklady 

související s prodloužením dalších spojů linky č. 865001 do Řepišť muselo hradit město. 

S ohledem na zjištěnou vytíženost spojů, povinnost vynakládat veřejné prostředky 

účelně a hospodárně, v současné době o prodloužení spojů linky č. 865001 do Řepišť 

neuvažujeme.  

 

- Prověřit stav stromů u KD -jedná se o 2 jedle, stromy jsou schnoucí 

- odstranění napadeného stromu u Božích muk + zkulturnění okolí, probíhá řešení 

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



 

- výměnu prasklého sloupu veřejného osvětlení  

Bude provedeno během května.  

- komunikaci k čp. 452 (odbočka vlevo nad kapličkou na Nové Osadě) – zakreslit do 

v pasportu  

Pro zařazení jakékoliv pozemní komunikace do kategorie místních komunikací musí být splněny 

následující podmínky: 

• Musí se jednat o stavbu ve smyslu platných předpisů 

• Stavba pozemní komunikace se musí nacházet výhradně na pozemcích ve vlastnictví obce 

• Musí být splněny znaky místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění. 

Výše uvedená komunikace nenaplňuje znaky místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, v platném znění, a proto ji nelze do kategorie místní komunikace zařadit. 

OV nesouhlasí s vyjádřením – prosíme upřesnit v kterých bodech uvedená komunikace 

nesplňuje znaky dle příslušného zákona. Zakreslení do pasportu má umožnit zajištění 

úklidu sněhu -toto bylo ze strany města přislíbeno. 

- Změnit název autobusové zastávky „U mateřské školky „ na „U hřbitova“  

Bude vedeno řízení o požadované změně názvu autobusové zastávky. V případě kladného výsledku 

tohoto řízení by ke změně názvu dané autobusové zastávky mohlo dojít při nejbližší změně jízdních 

řádů, tj počátkem prosince letošního roku. 

 

- Opravit výtluky na komunikaci pod Mokas a u vodojemu 

Bude průběžně prováděno. 

 

4. K problematice výstavby cyklotrasy (lávka přes Ostravici) a k problematice fotbalového hřiště 

(koncept dalšího rozvoje) budou svolány schůzky zástupců OV Lískovec, příslušných odborů a 

zástupce TJ Sokol Lískovec (p. Myška) - zajistí náměstek primátora p. Sikora. 

Zpracoval: Sobek 

 


