
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 12.5.2020 

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

FM), občané: - 

Zahájení jednání: 17:00 

Ukončení jednání: 18:00 

Program jednání: 

1. Veřejná část: připomínky občanů  

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

komunikace 

Nacenění 15 000 Kč – OV Lískovec souhlasí s uvolněním finančních prostředků  

Objednané keře pro výsadbu keřů na území města byly tento týden dodány a začala výsadba. 
Tento týden upřesním TS a.s. místo výsadby, následně proběhne likvidace travního drnu a 
posléze budou keře vysázeny. Práce by měly být provedeny v průběhu měsíce května, konečné 
předání bude nejpozději do 10.6.2020.   Petr Kulatý referent odboru životního prostředí a 
zemědělství 

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

přílohy č .1 

Z předložených dvou návrhů vybrán koordinační situační výkres s herními prvky 

prolézačka, kolotoč a doplněn o houpačky. Návrh rozpočtu cca 1,2 mil Kč.  

- Do konce května 2020 bude odevzdána prováděcí dokumentace; 
- V měsíci červen-červenec proběhne výběrové řízení; 
- Předpokládaný termín zahájení realizace červenec/srpen; 

Předpokládaný termín realizace 3 měsíce, tj. ukončení říjen/listopad 2020. 

 Ing. Peter Mikulenka, vedoucí investičního odboru 

 
 

2. Řešení plochy před obchodem v centru obce: Předán situační výkres pro návrh projektu 

– s předpokládaným novým umístěním kontejnerů - s návrhem OV souhlasí, nutné je však 

řešit jiné umístění místa pro Rekola: navrhujeme ponechat stávající, pod stáním kol 

navrhujeme vybudovat zpevněnou plochu (přislíbeno řešení v zimě 2020 v souvislosti se 

stavem lípy a výsadbou nového stromu) – jednání v září 2020. Pro umístění kontejnerů 

nutno řešit spád komunikace. Šířku komunikace ponechat bez omezení. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství předpokládá zajištění vlastní realizace, nikoliv 
zpracování návrhu.  
OV požaduje provedení místního šetření (Místní šetření proběhne 18.5.2020), 
zpracování projektu a realizaci v 2020. 
 



 
 

3. Opravy místních komunikací: úseky: Komunikace u vodojemu – Hájek, Komunikace 

podél katolického  hřbitova, Komunikace podél školy – hřiště k rodinným domům (čp. 

301), Komunikace k rodinným domům (čp 46) , Odlesí –  u kapličky 

 

Orientační nacenění požadovaných oprav: 

1) Komunikace u vodojemu 

1 365 m2 x 591,70 = 807 670,50 Kč bez DPH 

 

2) Komunikace podél hřbitova 

720 m2 x 591,70 = 426 024,- Kč bez DPH 

 

3) Komunikace u školy 

925 m2 x 414,19 = 383 125,75 Kč bez DPH 

 

4) Komunikace podél RD č.p. 46 

1 102 231,- Kč bez DPH 

5) Komunikace Odlesí – část komunikace není v majetku města (vyznačeno černě)  

Plocha komunikace v majetku města je cca 410 m2. 

410 m2 x 591,70 = 242 597,- Kč bez DPH. 

 

V příloze č.1 jsou uvedeny situační nákresy  

Ing. Hronovský vedoucí odboru DaSH 

OV souhlasí s uvolněním finančních prostředků pro opravy komunikací Komunikace podél 

hřbitova 426 024,- Kč bez DPH, Komunikace u školy 383 125,75 Kč bez DPH a 

Komunikace Odlesí 242 597,- Kč bez DPH. 

 

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

zpracována v požadovaném termínu (tj. do 31.12.2019). Urgence zpracování, posunem 

termínu je ohrožena realizace v 2020. 

    U autobusové zastávky ELIS řešit nevyhovující stání autobusů 

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

zadáno zpracování projektu  



– projekt je ve zpracování –termín projektu do 31.12.2020 vylučuje provedení 

v roce 2020 _OV tedy žádá zahájit zpracování projektu i pro druhou stranu 

komunikace a oba zařadit oba projekty  do dotačních projektů.  

 

Budování chodníků: od katolického hřbitova.  

Zpracování projektové dokumentace bylo urgováno. Projektant zapracovává dodatečné 

požadavky odboru ŽPaZ. 

 

Budování chodníků: U autobusové zastávky ELIS. 

Bude vypsáno výběrové řízení na výběr zhotovitele PD i pro druhou stranu. Žádáme osadní výbor 

o zaslání souhlasu, postačí e-mailem, s převodem finančních prostředků na zpracování této PD, 

odhad 100.000,- Kč. (podle ceny PD dle již uzavřené smlouvy o dílo) 

Ing. Hronovský vedoucí odboru DaSH 

OV souhlasí s uvolněním finančních prostředků na zpracování PD druhá strana – záliv autobusový 

Elis (100.000,- Kč). OV Lískovec upozorňuje, že dosud nebylo jednáno s vlastníky pozemků  -

žádáme prošetřit postup zpracování PD. 

 

5. 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 

Jednání proběhlo 11.5.2020: umístění stojanu je možné po dodání souhlasu ze strany 

Lesy ČR, ale je podmíněno úhradou nákladů na výrobu stojanu ze strany OV (cca 

10 000Kč). 

OV souhlasí s uvolněním finančních prostředků 10 000Kč na výrobu stojanu Rekola 

pro umístění v Hájku. Podmínkou je, že tento stojan bude využívat v Lískovci. 

 

Umístění stanoviště Rekola Lískovec Elis: bude řešeno v souvislosti s rozšířením 

Rekola do Řepiště. 

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

v centru a v Hájku  

Výroba knihobudky (2 ks) dokončena v 5/2020. Náklady hrazeny OV Lískovec. 

TS zajistí instalaci v průběhu 5/2020 – předpokládaný náklad 5 000Kč - OV 

souhlasí s uvolněním finančních prostředků v této výši. 

7. Řešit bezpečnost na přechodu pro chodce v centru obce – přechod od 

autobusové zastávky směrem ke škole využívají dojíždějící školáci z Řepišť – je možné 

v době příjezdu autobusu se školáky zajistit bezpečný přechod, případně provádět 

měření rychlosti? Lze zřídit semafor na přechodu? 

Na toto téma již bylo několikrát odpovídáno. Ing. Hronovský vedoucí odboru DaSH 

Nové body: 

8. Zřídit vývěsky pro vyvěšení smutečních oznámení. 



9. Do projektu výstavby nového mostu M-3 přes tok Podšajarka, k.ú. Lískovec u Frýdku-

Místku, včetně úpravy toku před a za mostem – zahrnout řešení pro chodník pro chodce. 

 

 

3. 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.  

Pro tuto akci žádá OV prošetřit, zda je možné zařadit projekt do akcí pro poskytnutí dotace. 

Vzhledem k záměru zrušit přechod pro pěší rámci zdvoukolejnění 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 : V případě, že Osadní výbor písemně potvrdí úhradu nákladů na zpracování projektové 

dokumentace (odhadujeme náklady ve výši minimálně desítek tisíc korun) zadá odbor dopravy a 
silničního hospodářství, prostřednictvím odboru zadávání veřejných zakázek, zpracování 
projektové dokumentace na stavbu nového mostku 

 
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 městskou část. 

Lískovec je poslední částí Frýdku-Místku, která nemá řešenu kanalizaci v centrální oblasti 

městské části. Počet obyvatel Lískovce je již nad hranicí 1500 obyvatel. 

Statutární město Frýdek-Místek v současné době prioritně realizuje odkanalizování okrajových 
částí města (Skalice, Chlebovice, Lysůvky-Zelinkovice), na které obdrželo dotační prostředky. 
Další prioritou je vybudování kanalizace v Lískovci-Gajerovicích. Jak již bylo uvedeno v minulosti, 



v návaznosti na uvedené akce bude zpracována studie odkanalizování zbylých částí města, tedy i 
Lískovce, a následně postupná projektová příprava. 
Zpracovala: Šárka Gilarová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  

 

 

 

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 

        

4. Různé: 

  

Zpracoval: Sobek 



Přílohač 1: Opravy komunikací situační nákresy: 

 

 

 



 


