
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV) 
Datum jednání: 14.12.2020 

Přítomni: Sobek (předseda OV), Nováková, Hrnčiřík, Bařina, Řeha (členové OV), Sikora (MFM),  

Zahájení jednání: 17:00 

Ukončení jednání: 19:00 

Program jednání: 

1. Souhrn priorit pro realizaci v roce 2021:  
 

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

OV Lískovec souhlasí s uvolněním finanční částky 54 340,44 Kč bez DPH a bere na vědomí, že nejsou 
zahrnuty práce plynoucí z případných požadavků správců inženýrských sítí.  

 

2. Opravy místních komunikací: úseky:   

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

Komunikace Odlesí:   242 597,- Kč bez DPH. 

OV žádá o provedení nacenění oprav těchto úseků: 

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. 1  

Opravy komunikací proběhnou podle možnosti čerpání přidělených finančních prostředků 

3. Budování chodníků:  

Od katolického hřbitova k Hájku – projektová dokumentace nebyla zpracována 

v požadovaném termínu (tj. do 31.12.2019). 

OV žádá o informaci kdy bude předán hotového projektu. Byl zajištěn souhlas vlastníků pozemků? 

Jaký je termín možné realizace? 

 U autobusové zastávky ELIS řešit nevyhovující stání autobusů na vozovce 

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

OV žádá o informaci jaký je stav zpracování projektu.  

 

OV žádá prověřit, zda lze chodníky zařadit do dotačních akcí kraje a pokud lze, zařadit oba projekty 

do žádosti o dotaci. 



   

4. Zřídit vývěsky pro vyvěšení smutečních oznámení. 

Dokončit instalaci vývěsky v části Gajerovice. 

 
 

5. Oprava kříže v centru obce, včetně instalace korpusu  

Finanční částka 51 056Kč byla uvolněna z rozpočtu OV. 

 

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

Předkládáme podnět občanů: 

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. 2.  

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

 

7. Řešení nastupování do autobusu MHD – zastávka U hřbitova 

Ve směru na Hájek je velmi obtížné nastupování do autobusu MHD – cestující stojí na úzké krajnici 

vozovky případně až v příkopu u cesty – řešením by bylo vybudování náspu nebo lávky. 

 

8. Zpracování projektové dokumentace pro chodník k poště. 

Chodník zajistí přístup k autobusové zastávce u hasičské zbrojnice – řešení nebezpečné situace, kdy 

chodci procházejí podél plotu a vozovka je úzká. 

 

 

 

 



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 Sviadnov – 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. Budování cyklostezek je v souladu se záměry rozvoje města. 

Obdobné řešení je realizováno na cyklostezce Ostrava -Beskydy (přejezd Ostravice v Hrabové), 

cyklostezka podél tratě i s přejezdem železnice je v úseku Vratimov-Paskov. V Lískovci by 

cyklostezka využívala existující železniční přejezd. Pokud bylo možné obdobné řešení v těchto 

úsecích, mělo by být realizovatelné i zde. OV předal projektový záměr na odbor ekonomického 

rozvoje FM. 

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 

 

3. Podněty občanů -různé 

p. Hrtoň: řešit dodržování rychlosti a pravidel silničního provozu na komunikaci Hájek -Nová 

Osada. 

Zvýšit četnost odvozu odpadů od katolického hřbitova – kontejnery jsou přeplněné. 

Kanalizace Gajerovice –OV žádá o zaslání termínového harmonogramu výstavby. 

       Zpracoval: Sobek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 



Příloha č 2: Podklady k bodu 6 -oprava silnice a příkopů 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


