
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV)  
Datum jednání: 8.3.2021 

Přítomni: on-line – Sobek, hrnčiříl, Řeha, Nováková 

Zahájení jednání: 8.3.2021 

Ukončení jednání: 8.3.20201 

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.  
 
OV žádá o sdělení termínu realizace. 

 

2. Opravy místních komunikací: úseky:   

Naceněné opravy: 

Komunikace Odlesí:   242 597,- Kč bez DPH. 

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

oprava včetně odvodnění a výměny podkladních a konstrukčních vrstev 

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

bez frézování  

OV žádá o sdělení termínu realizace. 

 Opravy k nacenění: 

Komunikace podél RD č.p. 46:  1 102 231,- Kč bez DPH -odhad z roku 2020  -bude 

nutno provést nové terénní šetření a není vyloučena nutnost zpracování projektu. 

Terénní šetření proběhne v termínu dle vhodných povětrnostních podmínek 

OV žádá o sdělení termínu terénního šetření. 

 Nový požadavek: 

Oprava cesty vedoucí od vodojemu k ČP 325, 478 a dalším - celkem asi pěti domům 

(podnět p. Stibor). 

OV žádá o nacenění opravy. 

Zamítnuté úseky: Oprava komunikace a odvodnění k zahradkářské kolonii - Celá 

komunikace, jejíž oprava je požadována, není místní komunikací, a dokonce celá 

není ani majetkem města. Komunikací v majetku města je pouze část po 



objektSmVaKu. Komunikace v majetku města má výměru 1 175 m2. Na této části 

byl v nedávné době proveden nový asfaltobetonový kryt a není zde příliš co 

opravovat. Část komunikace, která není majetkem města, nemůžeme na náklady 

města opravit. Osadní výbor, proto nepožaduje část komunikace, která je 

majetkem města, opravit a to z toho důvodu, že zde v nedávné době již oprava 

provedena byla. 

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. 

Od katolického hřbitova k Hájku 

Projektová dokumentace měla být předána do 31. 12. 2020. Případné penále se bude 

účtovat, pokud se neprokáže, že projektant nemohl plnit z důvodů, které nemohl ovlivnit – 

třetí osoby. Vlastníci pozemků budou obesláni se žádostí o sdělení svého stanoviska přímo na 

zaslaný situační nákres (dále bude řešit město).  

Byla prověřena možnost čerpání dotace na výstavbu chodníku – věcně by se mohlo jednat o 

stavbu, která spadá mezi akce financovatelné z prostředků Státního fondu dopravní 

infrastruktury. V současné době není na tuto akci vyřízeno pravomocné stavební povolení, 

což je jedna z nezbytných součástí žádosti o dotaci. Žádost o dotaci by mohla být podána na 

akce vyhlášené v roce 2022. Ing. Hronovský 

 

K Vašemu dotazu na možnost získání dotace na výstavbu chodníku v Lískovci od hřbitova po 
Hájek: 
  
Aktuálně je vyhlášena výzva Státního fondu dopravní infrastruktury na zvyšování bezpečnosti 
s termínem podání žádostí o dotaci do 29.1.2021. S ohledem na hodnotící kritéria mají 
obecně větší šanci akce větší významnosti s velkou intenzitou dopravy, chodců a případně 
nehodovostí. I přesto jsme společně s odborem dopravy ověřovali, zda jsme schopni doložit 
všechny povinné přílohy, mezi které patří mimo jiné také pravomocné stavební povolení, 
kladné stanovisko příslušné krajské správy a údržby silnic a kladné stanovisko Policie ČR. 
  
V současnosti žádná z níže uvedených akcí není dotažena do úrovně pravomocného 
stavebního povolení. V případě výstavby chodníku od hřbitova k Hájku stále nejsou vyřešeny 
majetkoprávní vztahy a nebyla podána žádost na stavební úřad. V případě vybudování 



chodníku a jednoho autobusového zálivu je podána žádost na stavebním úřadě. PD na 
vybudování autobusového zálivu směr Řepiště bude hotova v červenci 2021.  
  
Pokud by se realizace těchto akcí plánovala na rok 2022, v průběhu roku 2021 by se stihla 
dokončit projektová příprava i zajistit všechny povinné přílohy k žádosti o dotaci. Žádosti o 
dotaci by pak mohly být podány do další výzvy SFDI vyhlášené na rok 2022.   
  
V novém programovém období 2021-2027 patří bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na 
pěší dopravu), realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy 

stavebními úpravami silnic a místních komunikací také mezi podporované aktivity 
Integrovaného regionálního operačního programu. Bližší podmínky ještě nejsou zveřejněny, 
první výzvy by měly být vyhlašovány na přelomu 2021/2022. 
  
Ing. Jana Buczková, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje 

   

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  r. 2021.  Martina Nováková, odbor správy obecního majetku 

OV Lískovec může zatím čerpat prostředky ve výši zůstatku z r. 2020, to je do výše 14 330,-- Kč. 
Finanční prostředky pro OV z rozpočtu města pro r. 2021 zatím schváleny zastupitelstvem města 
nebyly. Ing. Pavla Homolková, vedoucí oddělení rozpočtu a kontroly 

 
5. Oprava kříže v centru obce, včetně instalace korpusu  

Finanční částka 51 056Kč byla uvolněna z rozpočtu OV. Dřevěný kříž i korpus jsou 

nachystány, pouze se čeká na venkovní podmínky, aby bylo možno dřev. kříž umístit 

(nejpozději do 14 dnů, pokud bude přát počasí a půda se vysuší), poté bude hned přidělán 

korpus (nachystaný v dílně p. Bittnera). 

 

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.  

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

 

Bylo provedeno místní šetření. S odstupem času bude velice obtížné, ne-li nemožné zjistit 

konkrétního viníka. Oprava komunikace bude zajištěna. Obnova příkopů je v nejbližší době 

nereálná (ani v případě zpracování projektové dokumentace) z důvodu stávajících 

majetkoprávních vztahů a nemožnosti jejich zaústění do nějaké vodoteče nebo kanalizace. Se 

Správou silnic Moravskoslezského kraje bude projednána obnova chybějícího propustku, a tím 

pádem obnova funkčnosti příkopu podél krajské silnice. O dalším postupu budeme Osadní výbor 

informovat. Ing. Hronovský 

 

 

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. 

Nelze cokoliv budovat bez projektové dokumentace a nezbytného povolení stavebního úřadu. 
Záležet bude i na stanovisku Policie České republiky, v jaké rozsahu bude požadovat úpravy dané 
zastávky provést. V rozpočtu města na příští rok prozatím nejsou vyčleněny žádné finanční 
prostředky na přípravu investičních akcí. Obecně je problém i s výběrem projektantů. Pokud by 
Osadní výbor požadoval řešení popisovaného problému, je nezbytné, aby nejdříve schválil úhradu 
zpracování projektové dokumentace z finančních prostředků na činnost Osadního výboru 
(odhadujeme ve výši kolem 100,- tis. Kč). Ing. Hronovský 
 
OV souhlasí s uvolněním finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace. 
 

 

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. 

V rozpočtu města na příští rok prozatím nejsou vyčleněny žádné finanční prostředky na přípravu 
investičních akcí. Pokud by Osadní výbor požadoval zpracování výše uvedené projektové 
dokumentace, musí nejdříve schválit úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace 
z finančních prostředků na činnost Osadního výboru (odhadujeme ve výši kolem 100,- tis. Kč). 
Ing. Hronovský 
 

OV souhlasí s uvolněním finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace. 
 

9. Cyklostezka: Vybudování propojení Lískovce s cyklostezkou Sviadnov – Paskov 

využitím přemostění.  



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. 

 

 

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. 

 

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

nutno výhledově řešit s ohledem na bezpečnost. 

OV souhlasí s uvolněním finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace. 
 

11. Kanalizace: 

 OV žádá 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. 

Šárka Gilarová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  

 

 

Kanalizace Gajerovice – OV žádá o zaslání termínového harmonogramu výstavby. 



Investiční odbor zajistil zpracování projektové dokumentace investiční akce Splašková 
kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice. Akce je v současné době 
vedena v zásobníku akcí investičního odboru pod čarou, tzn. že se s realizací v roce 2021 
zatím nepočítá.  
  
  
Marcela Karásková, asistentka vedoucího investičního odboru 

 

 

2. Podněty občanů - různé 

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

Osada. 

Je průběžně řešeno s Policií České republiky, která zde namátkově, dle kapacitních možností, 

provádí měření rychlosti a kontrolu dodržování rychlosti. Ing. Hronovský 

 

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

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí 

a zemědělství, prověřil prostřednictvím svozové společnosti Frýdecká skládka, a.s., že dochází 

k přeplňování kontejnerů na plastový odpad, tudíž zajistil navýšení svozu těchto kontejnerů z 1x 

týdně na 2x týdně. 

 
Zpracovala: Ing. Zuzana Špoková, referent odpadového hospodářství 
 

     Úprava MHD (p. Pěluchová) 

  Sobotní nedělní jízdní řád linky 301 a 311 směr Řepiště dává občanům v okolí zastávky Elis každou 
hodinu spojení na Ostravu.Linka 311 jezdí vždy k Marlence,takže občané z Nové Osady,od Hájku a od 
Hřbitova ztratili možnost dojet bez přestupu do Řepišt 

   Stačilo zanechat spojení linkou 311 co dvě hodiny a linka 301 taky co dvě hodiny, ve výsledku od 
Elise spojení každou hodinu. Je možná úprava na podzim 2021? 

 

Požadavek paní Pěluchové byl projednán s dopravcem i se zpracovatelem jízdních řádů. 

 Je pravdou, že občané z Nové Osady, od Hájku a od Hřbitova ztratili možnost dojet bez přestupu 
do Řepišt, čas mezi spoji (doba na přestup) se ale pohybuje mezi od 10 do 18 minut (po většinu 
dne je to 10 minut). Úprava jízdních řádů linek městské hromadné dopravy č. 865301 a 865311 
v prosinci loňského roku zajistila velmi dobré spojení na linku Dopravního podniku Ostrava č. 81 
v Řepišti. O víkendu je nyní spojení na linku 81 prakticky u všech spojů, ve všední den byla 
návaznost výrazně rozšířena, hlavně v ranních a večerních hodinách.  

Technicky není možné, a nebylo to možné ani v minulosti, zajistit návaznost víkendovými spoji 
linky 865311 (tedy z Hájku) jak na rozjezdy vlaků v železniční stanici Frýdek – Místek, tak zároveň 



na linku 81 v Řepišti. Vzhledem k delší jízdní době to nelze technicky zajistit, ani pokud bude linka 
865311 jezdit v hodinovém taktu. Je tedy nutné určit prioritu, kterou návaznost zajistit. Dnes je 
touto prioritou návaznost na železniční dopravu.   

Zajistit spojení na obě strany by bylo možné pouze v případě posílení víkendových spojů na 
linkách 865311 a 865301. V tomto případě by muselo dojít k výrazné změně jízdních řádů a 
k výraznému zvýšení nákladů.  Protože úpravy provedené v prosinci loňského roku značná část 
cestujících uvítala, zrušení návaznosti výše uvedených spojů na vlaky by bylo zcela určitě 
vnímáno negativně a zvýšení počtu víkendových spojů na linkách č. 865301 a 865311 by 
znamenalo výrazné zvýšení nákladů na provoz městské hromadné dopravy, prozatím o 
jakýchkoliv změnách neuvažujeme. Z požadavku také není patrné, jak velká skupina cestujících 
změnu jízdních řádů požaduje.  

Případné další diskuzi se nebráníme, je nutno se ale domluvit na prioritách, financování a ověřit, 
pro jak velkou část cestujících by byla požadovaná změna přínosem.  Ing. Miroslav Hronovský 

 

 

  Zpracoval: Sobek 

 

 
 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


