
Aktualizace priorit OV Lískovec 
Datum : 14.10.2020 

1. Souhrn priorit pro realizaci v roce 2020:  
 

1. Vybudování dětského hřiště – prosíme o zajištění následujících prací: 

- Znovu instalovat značku zákaz vjezdu 

- Instalovat ceduli s provozním řádem 

- Na příjezdu opravit komunikaci – dokončit po vstup k hřišti 

- Dokončit instalaci zatravňovacích dlaždic (v projektu byly po celé ploše u vstupu) 

- Výsadba dřevin (zvážit místo tisu ptačí zob) 
 

2. Řešení plochy před obchodem v centru obce: nové umístění kontejnerů –  

 
Platí termín výstavby? 

 

3. Opravy místních komunikací: úseky:   

1) Komunikace u vodojemu 1 365 m2 x 591,70 = 807 670,50 Kč bez DPH 

2) Komunikace podél RD č.p. 46:  1 102 231,- Kč bez DPH 

3) Komunikace Odlesí:   242 597,- Kč bez DPH. 

 

Opravy komunikací proběhnou podle možnosti čerpání přidělených finančních prostředků, do 

konce roku 2020 předpokládáme opravu komunikace u vodojemu, a případně komunikace 

odlesí (242 tis Kč)  další opravy přesunuty do roku 2021. 

 Prosíme o potvrzení termínu oprav. 

Nové podněty: 

- Oprava komunikace k čp 119, katastr 4461/5 (Babušák). 

- Oprava cesty k čp. 398 (Lehnertová) 

- Oprava komunikace a odvodnění k zahradkářské kolonii 

Mapy v příloze č. 2  

OV žádá o prověření, že je tyto komunikace jsou v majetku města a je možní jejich oprava, a o 

provedení nacenění oprav komunikací - opravy budou následně zařazeny do soupisy priorit 

k možné realizaci v roce 2021. 



 

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

zpracována v požadovaném termínu (tj. do 31.12.2019). 

Projektová dokumentace byla předložena k finální kontrole před odevzdáním. Předání se 

uskuteční během září. Pro informaci uvádíme, že rozpočtované náklady na realizaci této akce činí 

2 968 136,- Kč včetně DPH – OV žádá prověřit, zda lze chodníky zařadit do dotačních 

akcí kraje a pokud lze, zařadit do žádosti o dotaci. 

 

    

5. Oprava poškozené vozovky a příkopů – okolí a před RD v Lískovci čp. 205.  

 

1.Při stavbě vodovodní přípojky k novým rodinným domům v části Lískovec - Elis, 

byla porušena vozovka, která měla být po dokončení výstavby uvedena do původního 

stavu, k čemuž nedošlo. Jedná se o příjezdovou cestu na náš pozemek a přes díru 

denně několikrát jezdíme auty už více než 3 roky. Staráme se o její pravidelné 

zasypávání štěrkem, jelikož se neustále propadá a vymývá ji voda, která teče z pole. 

Žádáme tedy, aby developer vrátil vozovku do původního stavu.  

 

2.Před výstavbou projektu rodinných domů bývaly kolem obecních cest PŘÍKOPY, 

které odváděly přívalovou vodu z polí. Tyto příkopy byly novými majiteli RD 

zabrány, zarovnány s cestou a jsou používány jako parkoviště či skladování kompostu, 

i přesto, že se jedná o obecní pozemek sloužící jako ochranné pásmo vysokotlakého 

plynu. V důsledku zarovnání příkop není přívalová voda odváděna, ale teče přes cestu 

na náš pozemek. Při posledních deštích nám na pozemku tekla doslova řeka a zatopila 

nám sklepy.  

 

3.V rámci výstavby rodinných domů byla rozšířena příjezdová cesta, která navazuje na 

hlavní cestu. Ta byla provedena tak, že původní příkop kolem hlavní cesty byl zasypán 

kamením a byla ucpána roura, která umožňovala průtok vody z jednoho příkopu do 

druhého. V současné době se válí přívalová voda přímo na cestu a dále na svažující se 

pozemky. Máme za to, že je nutné obnovit průtok mezi příkopami a umožnit odtékání 

vody v původním korytu.  

Fotografie a mapa uvedeny v příloze č. 1.  

 

OV žádá o prošetření a vyjádření k možné opravě komunikací i příkopů a to na 

náklady developera zodpovědného za nedokončení opravy po výstavbě nových 

rodinných domů. 

 
 

 

Příloha č 1: Podklady k bodu 5 -oprava silnice a příkopů 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



Příloha č. 2 : Nové pořadavky na opravy komunikací: Nacenění. 

 


