
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV)  
Datum jednání: 30.9.2021 

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

Zahájení jednání: 30.9.2021 18:00 

Ukončení jednání: 30.9.2021 20:00 

Program jednání: 

1. Souhrn priorit pro realizaci v roce 2021:  
 

1. Řešení plochy před obchodem v centru obce: nová zpevněná plocha pro 
umístění kontejnerů  
 

Osadní výbor Lískovec souhlasí s nabídkovým rozpočtem a s uvolněním finančních prostředků ve 
výši 229 227,289 Kč vč. DPH. 
 
OV žádá o realizaci v IV. kvartále 2021. 
 

 

2. Opravy místních komunikací: úseky:   

 
Oprava komunikace k čp. 71 

Osadní výbor Lískovec souhlasí s nabídkovým rozpočtem a s uvolněním finančních prostředků ve 
výši 761 011,84 Kč vč. DPH. 
OV žádá o realizaci v IV. kvartále 2021. 
 

 
 
Oprava cesty vedoucí od vodojemu k č.p. 325, 478, 507 (celá délka komunikace) 
 
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. OV 



upozorňuje na nutnost souhlasu vlastníků pozemků s projektovým 

záměrem a dále souhlas s odkupem pozemků 

 

 

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.  

Probíhá jednání s majiteli pozemků - pokud nedojde k dohodě, nebude možné projekt 

realizovat. 

. 

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

do žádosti o dotaci. 

 

   

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

OV žádá o termín slíbené opravy chybějícího propustu 

 

 

 

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.  

 

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. 

 

Kanalizace Gajerovice – OV žádá o zaslání termínového harmonogramu výstavby. 

 
 

 

  Zpracoval: Sobek 


