
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV)  
Datum jednání: 18.5.2021 

Přítomni: Jurička, Sobek, Hrnčiřík, Bařina, Řeha, Nováková 

Zahájení jednání: 18.5.2021 

Ukončení jednání: 18.5.2021 

Program jednání: 

1. Souhrn priorit pro realizaci v roce 2021:  
 

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

Osadní výbor Lískovec akceptuje a uvolnil potřebné finanční prostředky na zpracování projektové 
dokumentace (Zpevněná plocha stanoviště kontejnerů před obchodem v Lískovci) ve výši 
74 000Kč bez DPH. 
 
OV žádá o sdělení termínu realizace a odhadu celkových nákladů. 
 

 

2. Opravy místních komunikací: úseky:   

Komunikace Odlesí:  cena zvýšena na 250 362,40Kč bez DPH  

Předpokládaný termín realizace opravy komunikace Odlesí je v průběhu měsíce května  

OV žádá upřesnit termín opravy 

 

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

OV žádá o sdělení termínu realizace. 

 

Oprava komunikace -parkoviště před katolickým hřbitovem: naceněno na 214 000Kč 
OV žádá o sdělení termínu realizace. 

 
Oprava cesty vedoucí od vodojemu k č.p. 325, 478 
 
OV žádá nacenění opravy, realizace bude možná po přidělení finančních prostředků 

 

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

včetně odvodnění a výměny podkladních a konstrukčních vrstev 

OV souhlasí s opravou, realizace bude možná po přidělení finančních prostředků 

 



 

 

Komunikace podél RD č.p. 46  

Oprava komunikace podél RD č.p.46 již proběhla, tak jak bylo dohodnuto na místním šetření. 

 Pro celkovou opravu komunikace je nutno zpracovat projektovou dokumentaci – OV žádá 

odhad nákladů na zpracování projektové dokumentace 

 

Nový požadavek: 

 

p. Vilémová: požadavek na opravu komunikace k čp. 71 

Stav komunikace je nevyhovující - OV Lískovec žádá o nacenění opravy komunikace. 

 

Opravy komunikací proběhnou podle možnosti čerpání přidělených finančních prostředků 

3. Budování chodníků:  

Od katolického hřbitova k Hájku  

Probíhá jednání s majiteli pozemků (4708/3 a 4712/1) - pokud nedojde k dohodě, nebude 

možné projekt realizovat. 

 

 U autobusové zastávky ELIS řešit nevyhovující stání autobusů na vozovce 

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

Strana směr Lískovec – projekt zpracován, OV Lískovec žádá o informaci, zda je ukončeno stavební 

řízení a zda realizace projektu proběhne v rámci dotačních programů. 

Strana směr Řepiště – vlastníci pozemků byli osloveni a se záměrem vyslovili předběžný souhlas 

(parcely 4403/1, 4402/5, 4402/2). OV žádá o sdělení termínu dokončení projektu. 

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

do žádosti o dotaci. 

 

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. 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 

Jaký je další postup? 

 

 

5. 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, majitel 
pozemku byl informován a vyjádřil předběžný souhlas. OV upozorňuje., že v projektu je nutné 
zohlednit vedení plynové přípojky - je nutno navrhnout takové řešení, které lze provést nad 
produktovodem.  
 

 

6. 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 
 

V současné době probíhá jednání s majiteli pozemků: v případě, že vyjádří souhlas, OV Lískovec 
souhlasí s uvolněním finančních prostředků na vypracování projektové dokumentace . OV 
upozorňuje., že v projektu je nutné zohlednit vedení plynové přípojky - je nutno navrhnout takové 
řešení, které lze provést nad produktovodem.  
 
 

7. 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. 

 

Vyhlášení nových výzev na rok 2022 se předpokládá v 09/2021. Bude zpracován projektový 

záměr a bude provedeno posouzení, zda tento projektový záměr odpovídá pravidlům výzev. 

Pokud bude shledáno, že projekt má šanci uspět se žádostí o dotaci a bude odpovídat pravidlům 

výzev, bude podána žádost o dotaci. Ing hronovský 

 

Jaký je stav vypracování projektového záměru? 

 

8. 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. 
 

9. 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. 

V programu RMFM  na 25.5.2021 je návrh na Zadání veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“, číslo zakázky 
P21V00000027 

 
 

 

 

2. Podněty občanů - různé 

Zvýšit četnost odvozu odpadů od katolického hřbitova – Zvýšila se četnost odvozu kontejnerů na 

plastový odpad, přeplněné jsou ale i kontejnery na papír -prosíme o zvýšení četnosti odvozů 

kontejnery jsou přeplněné. 

Ukládání odpadů u kontejnerů: zejména u hřbitova a u zastávky Elis dochází opakovaně 

k ukládání odpadů mimo kontejnery a zakládání černých skládek: Je možné instalovat upozornění 

na zákaz odkládání odpadu mimo kontejnery a případně instalovat maketu kamery?  

Uschlé stromy: loni vysazený strom (vánoční jedle) v centru na ploše před obchodem je uschlý – 

žádáme novou výsadbu. Dále je uschlý strom před KD – žádáme odstranit. 

Oprava výtluků: žádáme opravit výtluky na komunikaci středem obce – od školy po Hájek – 

výtluky naproti hasičské zbrojnice jsou již velmi hluboké! 

pan Stibor:  do doby celkové rekonstrukce komunikace naproti vodojemu žádá o vyplnění děr a 

prohlubní 

Oprava příkopů: u fotbalového hřiště je ucpaný příkop a voda vytéká na vozovku – nese sebou i 

ornici z pole – jednak je to nebezpečné a dále dochází k podmáčení fotbalového hřiště -prosíme o 

opravu 

Prohloubení příkopu u mostu přes Datyňku: po prohloubení příkopů hrozí nebezpečí promrzání 

vodovodu - je v hloubce cca 1metr, příkop byl prohlouben na cca 60cm – nutno vyřešit před 

příchodem zimy. 

Návrh na odkoupení fotbalového hřiště a objektů (šatny, tribuna): SK Lískovec požádal o 

vyjádření OV k požadavku na možný odkup a převzetí objektů a hřiště do majetku SK Lískovec.  

Stanovisko OV Lískovec: vzhledem k výši přidělovaných finančních prostředků není reálná 

rekonstrukce areálu z rozpočtu OV Lískovec. Pokud lze zajistit opravu areálu po převedení do 

majetku SK Lískovec z dotačních programů a bude zajištěno, že po převodu majetku nedojde ke 

změně užívání, pak OV Lískovec nemá proti záměru námitky. 

Finanční prostředky na rok 2021: pro letošní rok bylo přiděleno pro OV Lískovec k čerpání 1,5 mil 

Kč. Tato částka nedostačuje na opravy komunikací a plánované záměry pro 2021. OV žádá o 

projednání možnosti přidělení dalších prostředků v rámci návrhu rozpočtových opatření MFM. 

 



  Zpracoval: Sobek 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


