
Priority osadního výboru Lískovec pro rok 2021 

 
 

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

2. Opravy místních komunikací: úseky:   

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

Komunikace Odlesí:   242 597,- Kč bez DPH. 

Oprava komunikace k čp 119, katastr 4461/5 (Babušák) 850 000,- Kč bez DPH.. 

Oprava cesty k čp. 398 (Lehnertová) 100 000,- Kč bez DPH.. 

3. Budování chodníků:  

Od katolického hřbitova k Hájku  

      U autobusové zastávky ELIS  

Využít možnost čerpání dotace na výstavbu chodníku z prostředků Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Žádost o dotaci by mohla být podána na akce vyhlášené v roce 2022.  

Zpracování projektové dokumentace pro chodník k poště 

OV schválil úhradu zpracování projektové dokumentace z finančních prostředků na činnost Osadního 
výboru (odhadujeme ve výši kolem 100,- tis. Kč). 

   

4. Zřídit vývěsky pro vyvěšení smutečních oznámení. 

Dokončit instalaci vývěsky v části Gajerovice. Vývěska je objednaná a vyrobená, ale OV už na ní letos 
neměl peníze. Proto to bylo přesunuto na 2021. 

 

5. Oprava kříže v centru obce, včetně instalace korpusu  

Finanční částka 51 056Kč byla uvolněna z rozpočtu OV v roce 2020. 

 

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

Provést opravu komunikace, obnovu chybějícího propustku, a tím pádem obnova funkčnosti příkopu 

podél krajské silnice.  

 

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. 

OV schválil úhradu zpracování projektové dokumentace z finančních prostředků na činnost Osadního 
výboru (odhadujeme ve výši kolem 100,- tis. Kč). 
 

8. 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, 

zpracovat projektovou dokumentaci a začlenit do plánu udržitelné mobility . 

 

9. Oprava mostku: přes potok Datyňka vedle fotbalového hřiště směr Kavčonky 

– nutno výhledově řešit s ohledem na bezpečnost. 

 

Osadní výbor potvrzuje úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace (odhadujeme 

náklady ve výši minimálně desítek tisíc korun). 

 

 

 
 
 

Priority 2021   

Řešení plochy před obchodem v centru obce 54 340,44 Kč 

Oprava komunikace podél RD č.p. 46 
1 102 231,00 

Kč 

Oprava Komunikace Odlesí:    242 597,00 Kč 

Oprava komunikace k čp 119, katastr 4461/5 (Babušák)  850 000,00 Kč 

Oprava cesty k čp. 398 (Lehnertová)  100 000,00 Kč 

Zpracování projektové dokumentace pro chodník k poště 100 000,00 Kč 

Projektová dokumentace  Řešení nastupování do autobusu MHD – zastávka U hřbitova 100 000,00 Kč 

Projektová dokumentace: oprava mostku 100 000,00 Kč 

vývěska v části Gajerovice 45 000,00 Kč 

  
2 694 168,44 

Kč 

 

 

 

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, ale ani zde není jistá realizace v roce 

2021 – je nutno však řešit pro celou městskou část. Lískovec je poslední částí Frýdku-Místku, 

která nemá řešenu kanalizaci v centrální oblasti obce. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


