
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 18.6.2019 

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

Hosté: Sikora (náměstek primátora), Vašicová 

Zahájení jednání: 18:00 

Ukončení jednání: 19:30 

Program jednání: 

1. Veřejná část s občany: předané podněty  

p. Habrnal – dotaz na možnost instalace nabíječky elektrokol k točně u Hájku nebo okolí, 

využití pro návštěvníky pramene. 

Řešení připomínek občanů z minulé schůze - připomínky z minulých schůzí 

zařazeny do seznamu priorit  

2. Neveřejná část: 
a) Poděkování organizátorům kulturní akce v Hájku – koncert pěveckého sboru Smetana  

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

výtluky a předat k řešení na TS- trvá. 

c) Reakce na priority a zápis z minulé schůze OV – členové OV byli seznámeni se stanovisky 

jednotlivých odborů  - stanoviska uvedena dále v textu (DaSH – Ing. Hronovský, IO – Ing. 

Mikulenka, MP -Ing Kališ, OSOM – Ing.Bc. Kalužová, OŽPaZ – Mitrengová) 

 

1. Revitalizace sportoviště pod kostelem – provedena instalace sítí, laviček, probíhá zasypání 

betonů zeminou – dokončení v 6/2019 

- 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 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. 

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. 

 



 

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

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. 
 
DaSH : O havarijním stavu lávky víme, přístup na lávku je znepřístupněn. Jak jsme již uváděli 
v minulých vyjádřeních, jediným řešením je odstranění lávky a v případě požadavku výstavba 
lávky nové, kdy veškeré práce by měly být hrazeny z finanční rezervy Osadního výboru Lískovec. 
Je nutno si uvědomit, že výstavba nové lávky vyžaduje zpracování projektové dokumentace, 
vyřízení potřebných povolení, výběr zhotovitele a realizaci. Náklady se mohou pohybovat v řádu 
statisíců, spíše ale až milionů korun. Při rozhodování o dalším postupu by měl být zohledněn i 
dopravní význam dané lávky a intenzita jejího využívání. 
 

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). 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. 
 
DaSH :Bude projednáno s vedením města a bude prověřena možnost získání dotace na výše 
uvedenou stavbu. Podle toho bude rozhodnuto o dalším postupu. 
 

 

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. 

 

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.  

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



IO: Projektová dokumentace umisťuje, při ponechání funkční budoucí dešťové 

kanalizace, novou splaškovou kanalizaci do velmi stísněných prostor, kde se již nachází 

stávající vodovodní a plynovodní vedení, vedení telekomunikační a veřejného osvětlení, 

přičemž tato vedení mají svá ochranná pásma. 

Dne 9.4.2019 vydala společnost SMVaK Ostrava nesouhlasné stanovisko se stavbou 

kanalizace v místní části Gajerovice z důvodu umístění revizních šachtic kanalizačních 

přípojek v ochranném pásmu stávajících vodovodních řádů a nově překládaných 

vodovodních řádů, které se překládají z důvodu výstavby kanalizace. Mezi 9.4.2019 a 

3.5.2019 probíhala komunikace mezi projektantem stavby a zástupci SMVaK, které vyústily 

v jednání na Magistrátu města Frýdku-Místku za účasti zástupce SMVaK. 

Dne 3.5.2019 proběhlo jednání se zástupcem SMVaK Ostrava. Předmětem jednání 

bylo nalezení řešení v umístění kontrolních šachet kanalizačních přípojek tak, aby se jejich 

umístění vyhovovala správci vodovodu. 

Bylo nalezeno řešení, které si žádá přeprojektování části hlavního řádu, na čemž se 

v současné době pracuje. Přeprojektování bude hotovo ve 22. týdnu, kdy bude podána 

nová žádost na SMVaK o vyjádření k přepracované projektové dokumentaci. 

Předpoklad vydání Územního rozhodnutí je srpen 2019, následně bude podána 

žádost o vydání stavebního povolení. Předpoklad realizace kanalizace je v prvé polovině 

roku 2020. 

V příloze pro informaci posíláme na dvou výkresech situaci umístění kanalizace před 

přeprojektováním dle požadavku SMVaK. Hlavní trasy zůstanou zachovány, změna nastane 

v počtu a umístění revizních šachet na kanalizačním řádu. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

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

obce u školy 

MP - Městská policie nemá námitek k případnému instalování radaru na měření rychlosti 

s informační tabulí na ul. Valcířské. Rozpočet městské policie však nepočítá s pořízením 

tohoto zařízení. Pokud by si osadní výbor v Lískovci pořídil radar ze svých finančních 

prostředků, po jeho instalaci a uvedení do provozu může městská policie odečítat uložená 



data o rychlosti a výsledky předávat výboru. Vzhledem k montáži radaru na stožár veřejného 

osvětlení, doporučujeme před pořízením přístroje záležitost projednat s Technickými 

službami. Provádějí samotnou instalaci na VO a také zajišťují opravy u současných 

informačních tabulí ve městě. 

V současné době jsou na trhu radary s informační tabulí, která aktuální rychlosti 

projíždějících aut zobrazí na displeji jejich registrační značku v případě, že překročí 

stanovený limit. Jejich cena je pravděpodobně vyšší a pohybuje se přes 100tis. Kč. Na 

webových stránkách nejsou u nabízených informačních radarů ceny uváděny. 

- 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 

 

11. 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). 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. 
 
DaSH: Rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice zajišťoval odbor správy obecního majetku na 
základě zpracované projektové dokumentace. V rámci této rekonstrukce došlo k odstranění 
konzol pro reproduktory a dle projektové dokumentace nemělo dojít k osazení nových konzol. Po 
dokončení rekonstrukce byl obecní rozhlas v této části Lískovce rozšířen o reproduktory umístěné 
na sloupech. V případě špatné slyšitelnosti v části Lískovce pod kostelem je možno rozhlas dále 
rozšířit o 5 reproduktorů, náklady by činily cca 33 tisíc korun bez DPH.  
 
Po projednání celé záležitosti se správcem rozhlasu – společnost TS a.s. Frýdek-Místek 
upozorňujeme, že případné osazení nových reproduktorů (jednalo by se o investici do nového 
zařízení) není možné bez zpracování projektové dokumentace a zajištění bezpečného přístupu 
k reproduktorům pro pracovníky, kteří provádějí údržbu reproduktorů. 
 

12. Řešení zavlažování travnatého hřiště TJ Sokol Lískovec  

OSOM - zpracujeme investiční záměr a předáme na  IO. 

 

13. 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.  

- Komunikaci k čp. 452 (odbočka vlevo nad kapličkou na Nové Osadě) – zakreslit do 
v pasportu.  
DaSH: O zařazení pozemní komunikace do příslušné kategorie (dálnice, silnice, místní 
komunikace) rozhoduje příslušný silniční správní úřad. Jedná se výhradně o výkon státní 
správy. Místními komunikace jsou dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu nejvýznamnější sběrné 
komunikace ve městech, komunikace spojují části měst navzájem nebo napojují města 
na pozemní komunikace vyšší kategorie a obslužné komunikace sloužící převážně místní 
dopravě na území obce. Výše uvedená komunikace ani jeden z výše uvedených znaků 
nenaplňuje. Jedná se o pozemní komunikaci sloužící zejména zde bydlícím obyvatelům a 
majitelům nemovitostí. Jedná se o účelovou komunikaci, která je definována jako 
pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí, pro potřeby vlastníků 
těchto nemovitostí nebo pro spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 
komunikacemi. 
 

- 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. 

 

 

Zpracoval: Sobek 

 


