
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 1.10.2019 

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

Hosté: -p. Řeha 

Zahájení jednání: 18:00 

Ukončení jednání: 19:30 

Program jednání: 

1. Veřejná část s občany: předané podněty + různé 

- Doplnění kontejnerů: Umístit do Lískovce vedle kontejneru na plast/na rohu 

ulice Lískovec 268/, stojící vedle školního hřiště základní školy kontejner na papír, 

popřípadě na sklo a zpevnit povrch na kterém stojí stávající kontejner. 

- Úprava komunikace pod kostelem směr Marlenka – po opravě komunikace je nový 

povrch vozovky příliš vysoko – problém při vyhýbání vozidel: OV předá na TS požadavek 

na přisypání zeminy na boky komunikace 

- Změna názvů autobusových zastávek: na základě došlých ohlasů občanů OV souhlasí se 

změnou názvu autobusové zastávky „ U Fabíka“ na zastávku „Lískovec -Marlenka“. 

Změněn bude i název zastávky „U mateřské školy“ na zastávku „U hřbitova“.  

- Vyhláška o veřejném pořádku: dosud málo ohlasů (9 občanů), závěr nejednoznačný 

(polovina pro zavedení, polovina proti) – znovu zveřejnit na vývěskách. 

- Veřejná schůze občanů se zastupiteli města: navržen termín: středa 6.11.2019 17:00 KD  

- Rekola: požadavek na zřízení dalšího stanoviště u Hájku (vedle vývěsky OV) 

- Lískovec Elis: vývěska OV: opravit stříšku vývěsky (ztrouchnivělá -zatéká)  - vývěska byla 

odtraněna -prověřit. 

- Připomínka občanů -vykosit okraje cest + okolí zastávky Elis: zrealizováno, požadavek na 

vykosení okolí sportoviště 

- Svolat schůzku s TJ Sokol Lískovec – OV -zástupci města (p. Sikora) -trvá 

- Zahájení promítání kina v KD Lískovec -1x měsíčně: informovat na vývěskách +web, FB -

probíhá 

- Oprava kříže: v rámci údržby drobných sakrálních staveb požaduje OV opravit kříž na 

katolickém hřbitově (sokl) a dřevěný kříž nad kostelem (u transformátoru) – nátěr + 

doplnění korpusu -trvá. 



- Doplnění osadního výboru: OV navrhl za kandidáta na člena OV pana Tomáše Řehu 

2. Souhrn priorit OV pro rok 2019 – aktuální stav 
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 – Ing. Gilarová) 

 

1. Revitalizace sportoviště pod kostelem –- vysazení živého plotu podél příjezdové komunikace 

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

2. Katolický hřbitov – zhotovení chodníku:  výsadba keřů a stromů na podzim 2019 a na jaře 2020 

(dle druhů vegetace ). 

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

oprava stávající komunikace od katolického hřbitova k Hájku – je zadání zpracování projektu – 

předpoklad výstavby v roce 2020.  

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 – zadáno pro chodník od 

hřbitova k Hájku, pro akci „Elis“ se nepřihlásil žádný zájemce, bude opět vypsáno výběrové řízení. 

 

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. 

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

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.  
 

5. Napojení cyklostezky:  

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

6. Vybudování dětského hřiště včetně relaxační zóny pro rodiče:  

OV zpracoval návrh viz příloha zápisu – návrh vychází ze zpracovaného situačního výkresu a byl 

doplněn o  herní prvky.  

7. 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:  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. 



 

8. Řešení plochy před obchodem v centru obce: OV zpracoval návrh na rozmístění kontejnerů a 

úpravu plochy pro stání – Rekola – viz příloha zápisu 

 

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

projíždějících obcí 

Bude projednáno s Policií České republiky.  

10. Doplnění chybějících reproduktorů obecního rozhlasu   

DaSH:. 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.  
 

11. Řešení zavlažování travnatého hřiště TJ Sokol Lískovec  

Zástupci TJ Sokol Lískovec připraví podklady návrh investiční akce - Je nutná aktivní účast 

městského fotbalového klubu. 

12. Opravy místních komunikací: 

 Do seznamu priorit budou zařazeny tyto úseky:  

Komunikace u vodojemu - Hájek 

Komunikace podél katolického  hřbitova 

Komunikace podél školy – hřiště k rodinným domům (čp. 301) 

Komunikace k rodiným domům (čp 46) 

DaSH provede nacenění oprav, realizace se předpokládá v roce 2020. 

 

Veřejná schůze občanů se zastupiteli města (Hovory s občany) : středa 6.11.2019 17:00 KD Lískovec 

 

 

Zpracoval: Sobek 

 



Příloha: 

Návrh úprav v centru obce: 

1. Plocha vedle hasičské zbrojnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyasfaltovat plochu, aby byla v rovině cesty a v rovině vjezdu do hasičské zbrojnice. 

Vyznačit tři místa k parkování. 

Na okraji plochy směrem u silnice umístit kontejnery na tříděný odpad (umístění kvůli snadnému 

přístupu k nakládce. 

Vnitřní okraj označit žlutým pruhem – zákaz zastavení. 



 

2. Vydláždění zámkovou dlažbou prostoru pro Rekola na místě jejich stávajícího umístění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oprava prostoru vedle obchodu a vybudování nového místa pro kontejnery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyměnit starý stávající chodník za zámkovou dlažbu. 

Vybudovat místa pro kontejnery na tříděný odpad (viz. obrázek). 

Okraj označit žlutým pruhem – zákaz zastavení. 



Příloha: návrhy doplnění sportoviště pod kostelem o prvky dětského hřiště. 

 

 



 

 


