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Datum a místo konání:  6. listopadu 2019, Kulturní dům Lískovec  

 

 

Přítomní:  Marcel Sikora, náměstek primátora 

  Ing. Šárka Gilarová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  

  Ing. Veronika Michnová, odbor správy obecního majetku 

  Ing. Jaroslav Madenský, odbor dopravy a silničního hospodářství  

  Ing. Peter Mikulenka, vedoucí investičního odboru  

  Ing. Jaromír Kohut, Technické služby a.s. 

Tomáš Zapletal, Městská policie  

   

Za osadní výbor Lískovec:   

Ing. Mgr. Sobek, MBA, předseda OV 

  Mgr. et Bc. Veronika Šebestová  

 Rostislav Bařina 

Ing. Petr Hrnčiřík  

 

 

Program:  I. Zahájení 

II. Diskuse  

III. Závěr  

 

 

 

I. Zahájení:  
 

Předseda osadního výboru Lískovec Ing. Sobek přivítal přítomné občany a představil zástupce 

města a členy osadního výboru. Poté předal slovo náměstkovi primátora Marcelu Sikorovi, 

který poděkoval občanům za to, že svou účastí projevili zájem o svou obec. Dále poděkoval 

osadnímu výboru, kterému se za poslední rok povedlo provést řadu akcí ve spolupráci s odbory 

Magistrátu města Frýdku-Místku.  

 

Ing. Sobek zrekapituloval investiční akce, které se v tomto roce podařilo zrealizovat. Jedná se 

zejména o tyto akce:  

- zhotovení chodníků na katolickém hřbitově: dokončena byla první fáze, která se 

udělala dle zpracovaného projektu. Do budoucna počítáme s provedením druhé části, 

která by vedla až k urnovému háji.  

- sportoviště pod kostelem: byla provedena instalace záchytných sítí, laviček, 

odpadkových košů. Podařilo se rekultivovat okolí, zasypaly se betonové panely, 

vykácely se dřeviny. Jedná se o první fázi v rámci této akce, v příštím roce budeme 

pokračovat. 

- výměna starých plechových autobusových zastávek: podařilo se vyměnit staré 

plechové autobusové zastávky, a to jak v centru obce, tak i zastávku Lískovec Elis. 

- oprava místních komunikací: pod kostelem, směrem k Marlence, u Hájku, dále místní 

komunikace v části Kavčonky. 

- úprava prostředí u pramene k Hájku, dokončení by-passu, možnost čerpání 

z pramene i v zimě a úprava okolí u zimního vývodu pramene 

- oprava okolí „Božích muk“  

- zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků od hřbitova k Hájku 
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- autobusová zastávka Elis: zpracování projektové dokumentace u zastávky 

s vybudováním zálivu a chodníku po jedné straně.  

 

V současné době jsou veškeré finanční prostředky, které měl osadní výbor přidělen na tento 

kalendářní rok vyčerpány. Jedná se cca o 8 mil. Kč. Z toho opravy místních komunikací 

představovaly částku cca 3,8 mil. Kč.  

 

Ing. Sobek nastínil priority pro další kalendářní rok. Pokračovat by se mělo ve výstavbě 

chodníků od katolického hřbitova až K Hájku. Dále pak vybudování chodníků v okolí 

autobusové zastávky Elis včetně autobusového zálivu. Další prioritou je pokračování 

v revitalizaci sportoviště a to především ve vybudování zóny pro rodiče a děti, doplnění o prvky 

dětského hřiště, které by byly ohraničené, oplocené. Vysázení živého plotu podél sportoviště. 

Dle finančních prostředků se bude pokračovat v opravách místních komunikací. Z podnětů 

občanů víme, že chtějí opravit komunikace u Hájku u vodojemu, podél hřbitova, podél školy a k 

dalším rodinným domům. Vše bude záviset na objemu finančních prostředků. V řešení je plocha 

v centru obce, tzn. plocha před obchodem, kde bychom chtěli jinak umístit kontejnery na sběr 

odpadu, upravit plochu pro Rekola, umístit nové vývěsní tabule – jde o  celkové zkulturnění 

centra obce. V prioritách nadále zůstávají akce jako propojení cyklostezky, stále zůstává 

otevřená otázka vybudování kanalizace, otázka zavlažování fotbalového hřiště, stav šaten, 

tribuny, okolí fotbalového hřiště. V rámci rozvoje obce máme v požadavcích řešení mostku, 

který vede na Kavčonky. K řešení je dále řešení bezpečnosti chodců - dopravy v centru obce – 

s ní souvisí problém zřízení semaforu v centru obce na přechodu pro chodce. Toto jsou akce, 

které zůstávají v prioritách, i když si osadní výbor uvědomuje, že se nemusí podařit v příštím 

roce.  

 

Předseda osadního výboru předal slovo občanům.  

 

 

II. Diskuse       

 

 

p. Sikora: před pár měsíci jsem tady mluvil o třech jehličnanech před kulturním domem. Jeden 

spadnul a ty dva jsou ve špatném stavu. Prosím o prostříhání nebo jiné vyřešení. A ještě prosím 

o vyřešení vysoké trávy před kulturním domem.  

 

Ing. Sobek: jedná se o dotazy na odbor životního prostředí.  Jenom bych doplnil, že jsme 

otázku těch stromů už řešili. Jde o pozemek, který patří Kultuře FM. Spíš asi půjde o dohodu 

mezi odborem životního prostředí a Kulturou FM, kdo zastřeší případné odstranění stromů. 

Pokud jde o vykosení, tak to je podobné.     

 

Ing. Gilarová: v podstatě je to tak, jak říkáte. Pokud jde o pozemek, který má ve správě 

Národní Dům Kultura FM, tak se musejí postarat oni. A pokud chtějí kácet a ty stromy byly 

nadlimitní, musejí mít povolení od nás. Je to spíše tedy podnět pro ně. Vím, že kolega se těmi 

stromy zabýval. Teď vám neřeknu poslední stav věci, ale snažili jsme se je zachovat. Co se týče 

údržby pozemku, je v kompetenci Kultury FM.  

 

Náměstek Sikora: já jenom doplním. Na minulé schůzi osadního výboru jsem slíbil, že se 

setkáme s novým ředitelem Kultury FM, panem Hekerou a mimo jiné probereme i tuto otázku.  

 

…………podnět pro náměstka a osadní výbor 
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p.Sikora: požádal bych ještě o odklizení větví od Mokasu směrem k řece.  

 

Ing. Gilarová: je nutno prověřit, zda se jedná o pozemek města 

 

…………podnět pro odbor životního prostředí a zemědělství 

 

p. Bartek: mám požadavek, zda by nebylo možné vybudovat „U Moškořa“ (od vchodu 100 m 

ke škole) záliv na výstup bez zastávky.  

 

Ing. Madenský: asi vím, o co se jde. Jedná se o ul. K Sedlištím a chtěli byste přidat více místa 

pro výstup. Obávám se, že zřízení zálivu momentálně nebude možné, zkusíme prověřit. Ale 

jedná se o možnost spíše mínusovou, protože dojde k zablokování komunikace.   

 

………podnět pro odbor dopravy a silničního hospodářství  

 

p. Jurásek: měl bych připomínku k pálení trávy. Chci se zeptat, zda to řeší vyhláška a pokud 

ne, zda by se to do vyhlášky mohlo dostat.  

 

Ing. Gilarová: ze Zákona o ochraně ovzduší je povoleno spalovat suché rostlinné materiály, 

takže pokud ten materiál není suchý, tak se dotyčný dopouští přestupku. Stejně tak jiné odpady 

nelze spalovat. V případě, že někdo na zahradě takto spaluje, je vhodné zavolat Městskou 

policii, která zadokumentuje stav a pokud to nevyřeší na místě, tak zajistí důkazy a předá je 

k nám a u nás se vede přestupkové řízení s tím konkrétním člověkem.  

 

p. Jurásek: jestli by tedy v této věci nepomohlo, kdyby se kontejnery teď na podzim vyvážely 

co týden. Že by nedocházelo k takovému shromažďování na zahradách.  

 

Ing. Gilarová: zatím neuvažujeme o rozšíření této služby na týdenní svozy, ale samozřejmě 

můžeme zvážit. Druhou připomínku mám a taky nevím, zda je řešeno vyhláškou, ale zda by o 

nedělích a svátcích nemohlo být trochu klidu. Tzn. aby se neřezalo dřevo, nekosila tráva a jiné 

ruční práce. 

  

p. Jurásek: Druhou připomínku mám a taky nevím, zda je řešeno vyhláškou, ale zda by o 

nedělích a svátcích nemohlo být trochu klidu. Tzn. aby se neřezalo dřevo, nekosila tráva a jiné 

ruční práce. 

 

 Ing. Sobek: pokud jste sledovali ať už na internetových stránkách či na facebooku je dotazník 

k připravované vyhlášce o rušení klidu a tam jste se mohli vyjádřit k jednotlivým možnostem. 

Přišlo cca 10 podnětů a bylo to tak půl na půl. Myslím, že město bude tuto vyhlášku schvalovat 

v nejbližší době. Ještě bych se vrátil k tomu prvnímu dotazu a připojil bych se žádostí o zvážení 

možnosti odvážení bio odpadu s okrajových částí města na podzim jednou týdne.  

 

…………podnět pro odbor životního prostředí a zemědělství 

 

Náměstek Sikora: já pouze doplním k té vyhlášce. Materiál se připravuje k projednání na 

prosincové zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 4. 12. 2019 a tam záleží, zda tuto 

vyhlášku zastupitelé schválí či nikoli.  

 

p. Drongová: jsem zde za místní maminky, které zajímá otázka vybudování dětského hřiště.  

 

Ing. Sobek: dětské hřiště je téma dlouhé, už několik let se hledá vhodný prostor. Prakticky u 

všech pozemků, kde jsme chtěli umístit dětské hřiště, se vždy našel problém a vždy to na někom 
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ztroskotalo, někomu se nehodilo. Ať už se jednalo o pozemek u hasičárny, u školy, sportoviště 

pod kostelem. Nakonec jsme se znovu doslali do tohoto místa pod kostelem. Myslím si, že to 

místo je relativně vyhovující. Momentálně je situace taková, že máme návrh na zřízení dětského 

hřiště právě u sportoviště pod kostelem. S tím, že by bylo ohraničené, oplocené. Zveřejněn byl i 

plánek na webu. Umístěno zde může být čtyři až pět herních prvků plus lavičky. Tento plán je 

možno realizovat v průběhu příštího roku. Musíme si uvědomit, že na nějaké obrovské dětské 

hřiště nemáme pozemek, takže jako první bychom museli řešit nákup pozemku, to by mohlo 

protáhnout výstavbu dětského hřiště na několik dalších let. Jsem tedy pro to raději vybudovat 

dětské hřiště na pozemku, který máme k dispozici.  

 

p. Adamus, p. Smisitel: oprava cesty, hranice Řepiště a Lískovec. A další požadavek je velký 

kontejner „u lesa“.     

 

Ing. Sobek: celý ten problém oprav komunikací je vtom, že máme na jedné straně mnoho 

požadavků a na druhé straně poměrně málo finančních prostředků. Pro příští rok máme zatím 

čtyři úseky navržené občany k opravě a trochu se obávám, že nebudou finance ani na ty, ale 

doplníme požadavky samozřejmě i o tyto podněty.  

 

Ing. Gilarová: V případě přistavení kontejneru pokud upřesníme danou lokalitu, tak by neměl 

být problém.  

 

…………..podnět pro odbor životního prostředí a zemědělství   

 

p. Burgadská: č.p. 214 (u školky, pruh nevykosené trávy) prosba o vykosení trávy. Jedná se o 

pozemek města.  

 

Ing. Gilarová: pokud se jedná o pozemek města, tak prověříme situaci přímo na místě.   

 

………..podnět pro odbor životního prostřední a zemědělství  

 

p. Straka: Lískovec 108, otázka nedostatečného parkování, např. u školy, možnost vybudování 

nových parkovacích míst.  

 

Ing. Madenský: je třeba vytipovat plochu, zjistit u nás na odboru dopravy nebo na odboru 

správy obecního majetku, komu pozemek patří. Pokud se jedná o pozemek města je to plus, 

pokud ne, není to problém. Je to také o financích. A dále je potřeba zpracovat projektovou 

dokumentaci.  

 

 

 

Občané poděkovali osadnímu výboru za dosavadní práci.  

 

 

 

III. Závěr  

 

Ing. Sobek poděkoval občanům za účast na setkání, za pochvalu od občanů a vyzval občany, 

aby sledovali internetové stránky osadního výboru, facebook, vývěsky.  Rovněž poděkoval 

zástupcům města a ukončil setkání.  


