
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 14.1.2020 

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

Hosté: M. Sikora (náměstek primátora FM),p. Hekera – ředitel  Kultura FM   

Zahájení jednání: 17:00 

Ukončení jednání: 19:00 

Program jednání: 

1. Souhrn priorit pro realizaci v roce 2020: 
1. Revitalizace sportoviště pod kostelem –- vysazení živého plotu podél příjezdové 

komunikace 

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

2. Vybudování dětského hřiště včetně relaxační zóny pro rodiče: doplnění sportoviště dle 

přílohy č .1 

Probíhá zpracování projektové dokumentace, předpoklad realizace v roce 2020 

3. Řešení plochy před obchodem v centru obce: OV předkládá nový návrh rozmístění 

kontejnerů a úpravu plochy pro stání – Rekola – viz příloha zápisu. Žádáme o posouzení 

návrhu a možnosti realizace. 

4. Opravy místních komunikací: 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 

OV žádá odbor DaSH o provedení nacenění oprav, realizace bude provedena dle 

finančních možností.  

5. Budování chodníků: od katolického hřbitova k Hájku – projektová dokumentace nebyla 

zpracována v požadovaném termínu (tj. do 31.12.2019)     

 U autobusové zastávky ELIS řešit nevyhovující stání autobusů na vozovce 

vybudováním „zálivů“, zastávku pak vybudovat po obou stranách komunikace zadáno 

zpracování projektu  

 

– prosíme o sdělení aktuálního stavu a výhled možného termínového plnění a 

nacenění  

6. Katolický hřbitov :  výsadba keřů na jaře 2020 (dle druhů vegetace ) – dokončení 

investice. 

7. Vybudování stojanu pro  Rekola u Hájku  - je předjednáno se zástupci lesní správy, nutná 

oficiální žádost zástupce magistrátu s Lesy ČR: kontakt: Lesní správa FM, Oddělení 

pozemků, Morávka 557, 739 04 Pražmo 

8. Vybudování knihobudky v centru obce – umístit na autobusovou zastávku  

 

 

 



 

 

2. Podněty OV: 
Podněty zahrnují investiční akce, které vzhledem k jejich finanční náročnosti nelze řešit 

z rozpočtu OV.  

 

1. Napojení cyklostezky:  vybudování propojení Lískovce s cyklostezkou Svidanov – Paskov využitím 

přemostění.  

Vzhledem k záměru zrušit přechod 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.  
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. 

V této souvislosti se jeví jako 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. 

2. Oprava mostku: přes potok Datyňka vedle fotbalového hřiště směr Kavčonky – nutno výhledově 

řešit s ohledem na bezpečnost. 

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 
 

3. 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.  

V současné době řešena jen malá část obce:  Gajerovice – nutno řešit pro celou obec. Prosíme o 

zaslání podrobností k části Gajerovice .plán výstavby, rozsah, které domy budou napojeny, kde 

povede kanalizace. 

 

4. Řešení zavlažování travnatého hřiště, budovy kabin a okolí 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 

-  



 -          

3. Různé: 

  

Kultura FM – projednání možností pořádání akcí pod patronací OV, nabídka pomoci k 

zajištění kulturních programů. Diskuze k platnému ceníku pronájmu prostor KD. OV uvítá 

náměty občanů k možnosti rozvoje kulturního života obce – provést šetření.    

 

Informace z jednání s vedením Městské policie: Navrženy nová měřící místa –kontrola 

rychlosti: centrum obce, školka, Vratimovská ulice. Projednán požadavek na doplnění 

dopravního značení (školka, úsek 40km od odbočky u transformátoru, možnost doplnění 

výstražného žlutého světla u školy). Na vjezdu do obce směrem od Frýdku bude umístěn 

stacionární radar s ukazatelem rychlosti 

 

Připomínky občanů: K prošetření požadavek občana na pořízení zrcadla na místní 

komunikaci (Pecuch) – upřesnit místo možné instalace 

   Požadavek na montáž osvětlení u čp 293  -nejedná se o komunikaci 

v majetku města .prošetřit možnosti realizace. 

  Označení zastávek –změnu názvu provést i na tabuli zastávky (U hřbitova). 

 

 -  

 

 

Zpracoval: Sobek 

 



Příloha č 1: návrhy doplnění sportoviště pod kostelem o prvky dětského hřiště. 

 

 



Příloha č 2: Řešení plochy před obchodem v centru obce: Stávající místo by bylo zrušeno 

včetně vysazení trávníku a opravy přilehlého chodníku. 

Současně přikládáme foto uspořádání kontejnerů do ohrady v Sedlištích. Myslíme si, že i zde 

by bylo vhodné ohradit kontejnery ze tří stran, tj. oba krátké boky a strana od krajské silnice. 

 Co se týká návrhu na úpravu plochy pod Rekoly, zatravňovací dlaždice se nám nejeví jako 

vhodné, protože i ony se musí kosit, nic by to tedy neřešilo. 

 

 



 

 


