
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 3.12.2019 

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

Hosté: -M. Sikora (náměstek primátora FM) 

Zahájení jednání: 18:00 

Ukončení jednání: 19:30 

Program jednání: 

1. Veřejná část s občany 

- Připomínky z veřejné schůze s občany ze dne 6.11.2019: 

- p. Sikora: požádal bych ještě o odklizení větví od Mokasu směrem k řece.  
Odpověď: 

V okolí Mokasu nejsou téměř žádné pozemky ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek 

a tudíž nemůže odbor životního prostředí a zemědělství zajistit úklid hromady větví. Jediný 

pozemek v této lokalitě, který je ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, je místní 

komunikace vedoucí od ulice Valcířská směrem k zahrádkářské osadě. Podél této komunikace je 

silniční příkop vykosen a není žádná skládka větví. 

Zpracoval: Petr Kulatý, referent zeleně 

 

 
- 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. 

Odpověď: 

Odbor životního prostředí a zemědělství zajistí svoz bioodpadů v podzimních měsících 1x týdně, 

podmínkou je dostatek finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu statutárního města 

Frýdek-Místek pro daný kalendářní rok. 

Zpracovala: Zuzana Špoková, referentka odpadového hospodářství 

 

 

- p. Adamus, p. Smisitel: oprava cesty, hranice Řepiště a Lískovec. A další 
požadavek je velký kontejner „u lesa“.     

Odpověď: 

Další svoz velkoobjemových odpadů bude probíhat v měsíci březnu 2020. Lokalitu „u lesa“ 

zahrneme do tohoto svozu jako jednorázovou akci. Osadní výbor bude informován o termínu 

umístění kontejneru. 



Zpracovala: Zuzana Špoková, referentka odpadového hospodářství 

 

 

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

Jedná se o pozemek města. 

Odpověď: 

Travnatou plochu mezi plotem u domu č.p. 214 a chodníkem odbor životního prostředí 

a zemědělství v minulosti neudržoval, neboť podél ulice K Sedlištím před rodinnými domy si 

travnaté plochy udržují převážně obyvatelé přilehlých domů sami na vlastní náklady. Pokud není 

plocha udržovaná a je ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, zajistí odbor životního 

prostředí a zemědělství její údržbu. Frekvence kosení těchto ploch závisí především na lokalitě 

a přístupu na pozemek mechanizačními prostředky.  

Na základě Vašeho požadavku zařadí odbor životního prostředí a zemědělství předmětnou plochu 

zeleně před domem č.p. 214 do pravidelné údržby, a to ve frekvenci kosení jako ostatní přilehlé 

pozemky stejného charakteru. V tomto případě bude požadovaná plocha sečena v rámci kosení 

trávníků před hřbitovem, tj. 3–5 krát ročně.   

 

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 – zadáno 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 zadáno zpracování projektu – předpoklad 

výstavby v roce 2020.  

 

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:  

Realizace v roce 2020 

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  

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. 

Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.9.2019 a byly zahájeny práce na dalším 

stupni projektové dokumentace - Dokumentace pro stavební povolení. Předpoklad podání 

žádosti o stavební povolení je počátek listopadu 2019. 

 

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

úpravu plochy pro stání – Rekola – viz příloha zápisu 

Jedná se o úpravy vyžadující zpracování aspoň zjednodušené projektové dokumentace. Bez 
zpracování této dokumentace nelze provést odhad nákladů. Oslovíme projektanty se žádostí o 

zpracování cenové nabídky na zpravování zjednodušené dokumentace. 

 

 

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

projíždějících obcí 

 

Policie ČR souhlasí pouze za předpokladu provedení stavebních úprav přechodu (úpravy 

navazujících chodníků, vložení středového dopravního ostrůvku). Tyto úpravy lze provést pouze na 

základě zpracované projektové dokumentace a vyřízení patřičných povolení. Náklady na 

zpracování potřebné projektové dokumentace odhadujeme na 250,-tis.Kč. Žádáme o sdělení 

Osadního výboru, zda souhlasí s úhradou nákladů na zpracování předmětné projektové 

dokumentace z finančních prostředků určených na činnost Osadního výboru. 

 

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 – realizace dle rozpočtu pro rok 
2020 
 

11. Řešení zavlažování travnatého hřiště TJ Sokol Lískovec  

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

městského fotbalového klubu – nutno řešit v součinnosti s celkovou koncepcí na opravu a údržbu 

hřiště a okolí 



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) , Odlesí –  u kapličky 

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

3. Různé 

- Vybudování stojanu pro  Rekola u Hájku  - je předjednáno se zástupci lesní 

správy, nutná oficiální žádost  - město s Lesy ČR 

 -          Předat k prošetření požadavek občana na pořízení zrcadla na místní komunikaci 

(Pecuch) 

 - Návrh na vybudování knihobudky v centru obce -projednat možnost umístění na 

zastávku + financování  

- Informace z odboru dopravy -návrh na zrušení přechodu pro pěší :  „rámci 

zdvoukolejněníí a elektrifikace tratě Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát pod 
Radhoštěm dojde ke zrušení železničního přechodu u památníku v Lískovci 
(památník v blízkosti železniční stanice „Frýdek-Místek – Lískovec“. Důvodem je 
skutečnost, že v souladu s platnými předpisy musí být řešeno samostatné křížení 
chodeckých tras se železnicí mimoúrovňově a v daném případě by bylo nutné 
dořešit i pohyb chodců podél tratě. Náklady na tyto úpravy by byly dle sdělení 
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) neúměrně vysoké a mohly by ohrozit 
celou stavbu elektrifikace a zdvoukolejnění výše uvedené tratě.  
   
V současné době se jedná pouze o záměr, dle našeho názoru k realizaci v nejbližší 

době (do tří let) nedojde.    No a v zápise by mělo být stanovisko k přechodu o 

oběšených a souvislost s náhradní trasou a lávkou“ 

OV Lískovec nesouhlasí se záměrem – v současné době jde o jedinou přístupovou cestu na 

nádraží z centra obce. Přechod je používán občany Lískovce k přístupu z centra Lískovce na nádraží 
Lískovec u Frýdku, do válcoven a okolí, z Lískovce k nádraží je to tudy cca 1500m. 

V případě zrušení přechodu je v současnosti jediná dostupná náhradní trasa po krajské silnici kolem 
Marlenky a dále kolem válcoven, délka náhradní trasy je cca 3700m což je více než dvojnásobek 
současné vzdálenosti. 

O to více je nutné vybudovat pěší a cyklolávku přes Ostravici a propojit tak Lískovec se stezkou na 
levém břehu Ostravice. Takto vzniklá náhradní trasa by byla dlouhá z Lískovce na nádraží cca 2100m. 
Je však kromě vybudování pěší a cyklolávky nutné zachovat/upravit nedaleký stávající přejezd P7403- 
zabezpečený se signalizací, samozřejmě v rámci rozšíření trati na dvojkolejnou. 

 

 

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. 

 

 



 

 


