
Zápis ze schůze osadního výboru Lískovec (OV)  
 

Rozdělovník: Magistrát města FM – primátor Petr Korč, náměstek primátora Mgr. Igor Juriček, 

sekretariát Bc. Karin Braunová , Dis 

 

Datum jednání: 17.2.2022 

Přítomni: Sobek, Bařina, Řeha, Nováková,  

Zahájení jednání: 17.2.2022 18:00 

Ukončení jednání: 17.2.2022 19:30 

Program jednání: 

 
 

1. Fotbalového hřiště – stav a návrh řešení 

 

Stav ze zápisu z 12.1.2022: 

 

Areál hřiště spolu s tribunou je majetkem města. Sokol Lískovec stáhl nabídku na 

odkup areálu. Město je majitelem od roku 2017, kdy ho odkoupilo od Sokolu 

Lískovec. Za uplynulé roky byly provedeny jen nutné (havarijní) opravy (oprava 

zatěsnění střechy, oprava rozvodu elektřiny, oprava plynového kotle, hromosvody). 

Pro provozování objektu je nutná rozsáhlá rekonstrukce objektu, zázemí navíc nestačí 

pro současné využití. Nutné je řešit zavlažování hřiště. Chybí koncept rozvoje ze 

strany města. 

Využití areálu: Sokol Lískovec – přípravka, žáci, muži cca 58 členů z toho 40 dětí, FK 

Frýdek-Místek: přípravka, mladší žáci, starší žáci – cca 135 dětí. 

 

OV Lískovec požaduje, aby řešení stavu bylo takové, kdy bude zachováno hřiště pro 

sportovní využití dětí a občanů Lískovce. Vzhledem ke stavu areálu je nutná urychlená 

základní sanace objektu a zpracování konceptu dalšího využití areálu a jeho rozvoje. 

 

Navrhujeme tyto kroky: 

- Sokol Lískovec by měl být nájemcem areálu  s dlouhodobou smlouvou - 

toto řešení je jednak logické a dále by mohlo umožnit rozvoj a údržbu 

areálu při čerpání dotačních programů 

- V nejbližší době je nutná základní sanace objektu kabin a to zejména 

rozšíření a rekonstrukce koupelny (odhadovaný náklad cca 150 tis. Kč), 



výměna oken a zateplení (odhadovaný náklad cca 500 tis. Kč), výměna 

desek laviček tribun a laviček u plochy (odhadovaný náklad cca 100 tis. Kč)  

- Řešení zavlažování trávníku – je zpracován projekt s nákladem 697 570Kč 

včetně DPH a oprava oplocení areálu 

- Řešení kapacity kabin včetně sprch a nezbytného sociálního zázemí – jde 

zejména o zachování dnešního využití pro potřeby FK Frýdek-Místek –

navržen je systém kontejnerů (odhadovaný náklad cca 3 mil. Kč).  

 

- Zpracování harmonogramu dalšího rozvoje areálu ve vazbě na potřeby 

občanů Lískovce 

 

Základní sanaci lze provést z rozpočtu OV Lískovec (vzhledem k využívání areálu ze 

strany FK Frýdek-Místek by však bylo logické i tyto opravy realizovat mimo rozpočet 

OV Lískovec), ovšem další rozvoj je již jednoznačně nad možnosti rozpočtu Osadního 

výboru. Vzhledem k využívání areálu FK Frýdek-Místek je logické, aby náklady byly 

hrazeny z programů města FM. 

OV žádá o svolání jednání mezi Sokol Lískovec, FK FM a zástupci města s cílem 

stanovení dalšího postupu. 

 

Bez odpovědi ze strany Magistrátu – není znám další postup. OV žádá  Magistrát o 

reakci a urychlené svolání jednání za účelem stanovení dalšího postupu. Stav 

budovy se neustále zhoršuje a hrozí uzavřením z důvodu nevyhovujících 

hygienických podmínek. 

 

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. Cílem je realizace na jaře 2022. 

Odpověď: 
Navrhovaná cena bude vyšší s ohledem na růst cen stavebních materiálů a 
stavebních prací od doby zaslání cenové nabídky a bude záviset i na způsobu řešení 
přístupu do výše uvedeného skladu. Cenová nabídka bude upřesněna poté, co bude 
Osadním výborem sdělen výsledek projednání otázky přístupu do výše uvedeného 
skladu s jeho majitelem. S ohledem na kapacitní možnosti a s ohledem na 
skutečnost, že v jarních měsících se primárně provádí oprava lokálních 
poruch/výtluků na místních komunikacích, bude požadovaná oprava provedena ve 
druhé polovině letošního roku (za předpokladu odsouhlasení cenové nabídky a 
schválení uvolnění potřebných finančních prostředků). 
 



OV Lískovec projednal s majitelem skladu možnost realizace - majitel neklade žádné 

podmínky pro realizaci (otevírá skladu si přizpůsobí dle výšky nové komunikace. OV 

požaduje realizaci v 1. pololetí 2022 (původní realizace měla být v roce 2021). 

 

 
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, cílem je realizace na jaře 2022 

Odpověď: 

Navrhovaná cena bude vyšší s ohledem na růst cen stavebních materiálů a 
stavebních prací od doby zaslání cenové nabídky. Kromě toho oprava vyžaduje 
výměnu podkladních vrstev až na zemní pláň a pravděpodobně i vyřešení 
odvodnění. Proto bude nejdříve nutno zpracovat projektovou dokumentaci. 
Předpokládané náklady budou pravděpodobně vyšší (bude upřesněno projektovou 
dokumentací). S ohledem na kapacitní možnosti a s ohledem na skutečnost, že 
v jarních měsících se primárně provádí oprava lokálních poruch/výtluků na místních 
komunikacích a s ohledem na nutnost zpracování projektové dokumentace, nebude 
požadovaná oprava zcela určitě provedena v jarních měsících. 
 
OV Lískovec nesouhlasí s posouváním termínů opravy - mělo být 
realizováno v roce 2021 a požaduje realizaci v prvním pololetí 2022. 

 

Komunikace podél RD č.p. 46 

Žádáme OV Lískovec s převodem finančních prostředků ve výši 100 000Kč z finanční rezervy 

osadního výboru v Lískovci na úhradu zaměření výškopisu a polohopisu a studie.  

Ing. Madenský –odbor DaSH 

OV Lískovec žádá o odhad předpokládaných celkových nákladů na rekonstrukci komunikace. 

S ohledem na fakt, že je požadována částka 100 000 Kč pouze na studii, lze předpokládat 

značnou finanční náročnost této akce. Je tedy nutné projednat postup pro získání souhlasu 

vlastníků pozemků s projektovým záměrem a dále jejich souhlas  s odkupem pozemků. Pro 

toto jednání je nezbytné alespoň rámcově vědět jak budou jednotliví vlastníci dotčeni a jaká 

nabídka ze strany města jim bude učiněna. 

Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti opravy OV Lískovec podmiňuje souhlas 

s uvolněním finančních prostředků příslibem reálnosti realizace projektu profinancováním ze 

strany města (tj. s uvolněním financí pro realizaci nad rámec rozpočtu OV Lískovec). 

Odpověď: 



Bez zpracování studie nelze stanovit rozsah opravy a odhadované náklady. Bez 
těchto údajů se město nemůže vyjádřit k požadavku na provedení a financování 
této opravy přímo z rozpočtu města. 

OV  Lískovec žádá projednání záměru s občany, kterých se realizace bude 

dotýkat a to s sdělení předpokládaného rozsahu, způsobu odkupu pozemků, 

řešení odvodnění komunikace. Bez základních údajů nelze projednat a bez 

příslibu souhlasu o majetkovém vypořádání by došlo k zmaření nákladů na studii 

a projekt. 

 

 

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. 

Bude znovu jednáno s majiteli dotčených pozemků, kteří požadují vysokou cenu za pozemky v 

rámci majetkoprávního vypořádání, viz schůzka u náměstka primátora Mgr. Juříčka dne 

7.10.2021. 

Ing. Hronovský – vedoucí odboru DaSH 

OV žádá o informaci, zda došlo k jednání a jaký je současný stav. Pokud je stanovisko 

majitelů nezměněno, OV žádá projekt rozdělit na etapy tak, aby v roce 2022 byla realizována 

první etapa, tj, úseky, kde je výstavba umožněna (od hřbitova po Boží muka, od Hájku po 

okraj lesa). 

Odpověď: 
K dalšímu jednání nedošlo, neboť výše uvedení majitelé pozemků na svých 
požadavcích trvají a tyto požadavky město nemůže akceptovat. Rozdělení stavby na 
etapy nedává funkčně smysl, a proto o rozdělení stavby neuvažujeme. 

OV Lískovec nechápe, jak odbor dopravy ví, že vlastníci trvají na svých požadavcích, 

když k jednání nedošlo. OV Lískovec nesouhlasí s názorem, že rozdělení stavby na etapy 

nedává funkční smysl. Dělení stavby na etapy je běžný postup při realizacích 

rozsáhlejších akcí a řeší bezpečnost chodců alespoň na realizovaném úseku. OV 

upozorňuje, že s důvodu liknavého přístupu ze strany Magistrátu hrozí zmaření 

nákladů za projekt. OV upozorňuje, že i realizace chodníků v minulém období byla po 

jednotlivých etapách. 

 

 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 o informaci, zda došlo k jednání a jaký je současný stav. Vzhledem k nutnosti řešit 

bezpečnost řidičů i chodců v daném úseku žádá OV o svolání schůzky mezi majitelem 

pozemku a zástupci Magistrátu FM. 

Odpověď: 

K dalšímu jednání nedošlo, neboť výše uvedení majitelé pozemků se stavbou 
nesouhlasí a na svém stanovisku trvají. Jednání bude svoláno, a to i za účasti 
zástupců Osadního výboru. 

 

Tvrzení není pravdivé, došlo k jednání za účasti náměstka primátora Juríčka s majitelem 
pozemku dne 3.2.2022. Kopie zápisu:  
 

Shrnutí: 

Majitel pozemku p. Mladěnka se záměrem výstavby souhlasí, žádá o realizaci původního 

záměru, tj. chodníku po celé délce od křižovatky Odlesí až po křižovatku k nové výstavbě. 

Souhlasí s tím, že se nyní realizuje část dle projektu a žádá přezloumání možnosti výstavby na 

zbývající části, tj od plánovaného zálivu směrem na Řepiště až po křižovatku. Dle místního 

šetření se jeví vedení plynu v dostatečné vzdálenosti od uvažovaného chodníku a výstavba 

chodníku v uvažovaném rozsahu by tedy byla možná. 

  

S navrhovanou odkupní cenou pozemku p Mladěnka souhlasí za předpokladu, že v rámci 

výstavby projektu bude realizováno vizuální odstínění autobusového zálivu výsadbou živého 

plotu, tak aby bylo zachováno soukromí majitele pozemku - navrhuje výsadbu živého plotu 

od zálivu po hranici zahrady. 

  

Dopravní situace na místě uvažované výstavby je v současné době komplikovaná a v době 

stání autobusu na zastávce dochází k nebezpečným situacím, které byli svědky i účastníci 

šetření v době jednání. Účastnící se shodují na nutnosti výstavby zálivu v zájmu bezpečnosti 

dopravy a místních občanů. 

  

 OV žádá, aby bylo urychleno jednání s majitelem pozemku a zajištěna realizace akce. 

V upozorňuje, že liknavým přístupem ze strany Magistrátu města hrozí zmaření investice 

do projektu. 

 

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

do žádosti o dotaci. 

 

  Odpověď: 



Bude prověřeno a Osadní výbor budeme informovat. Předpokladem pro získání 
dotace je ale zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení, 
což předpokládá souhlas všech majitelů dotčených pozemků. 
 
OV upozorňuje na nutnost realizace akcí v době platnosti projektu. 
K souhlasu majitele viz výše. Upozorňujeme, že se jedná o řešení 
nebezpečné situace v dopravě na frekventované komunikaci. 

 

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

Dalšími šetřeními bylo zjištěno, že se nejedná o majetek města, ani o stavbu ve správě města. 

Opravu by měl provést developer, který provedl rozšíření cesty a pravděpodobně 

znefunkčnění původního propustku. Bylo provedeno znefunkčnění odvodnění krajské silnice, 

proto předpokládáme, že správce předmětné komunikace bude požadovat co nejrychlejší 

obnovu propustku.  

Ing. Hronovský – vedoucí odboru DaSH 

OV nesouhlasí se závěrem a požaduje provedení opravy, tj požádat MS kraj o provedení 

opravy. 

Odpověď:  

Protože se nejedná o součást místní komunikace, opravu může provést pouze 
Moravskoslezský kraj, resp. Správa silnic Moravskoslezského kraje. Požadavek bude 
Správě silnic Moravskoslezského kraje předán. 
 
OV – kdy bude předán, jaká je odpověď? OV upozorňuje, že záležitost  se 
řeší již rok. 
 

 

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. 

 

OV souhlasí s uvolněním finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace, majitel 
pozemku byl informován a vyjádřil předběžný - ústní souhlas – prosíme o zajištění písemného 
souhlasu. OV upozorňuje., že v projektu je nutné zohlednit vedení plynové přípojky - je nutno 
navrhnout takové řešení, které lze provést nad produktovodem.  
 

Do konce měsíce bude na odbor zadávání veřejných zakázek předán požadavek na výběr zhotovitele projektové 

dokumentace. Nejdříve bude provedeno geodetické zaměření a vypracována studie proveditelnosti, která bude 

řešit hlavně majetkoprávní dopady stavby. Po jejich dořešení bude realizován další stupeň projektové 

dokumentace.  

Ing. Hronovský – vedoucí odboru DaSH 

OV žádá o informaci se stavem řešení.  



Odpověď: 

Připravuje se výběr zpracovatele projektové dokumentace. Obecně je v současné 
době nedostatek projektantů, nelze předjímat, jak úspěšní při výběru projektanta 
budeme. 
 

OV žádá o informaci o aktuálním stavu. O tom že je nutný projekt se již 
opakovaně bavíme  -jaký je termín řešení? 

 
 

6. Zpracování projektové dokumentace pro chodník k poště. 

Vzhledem k zamítavému stanovisku majitelky pozemku nelze realizovat – OV Lískovec je 

tento požadavek vyřadit ze seznamu akcí určených k realizaci. 

 

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

využitím přemostění.  

 

OV žádá o svolání jednání mezi majitelem energovodu a zástupci FM s cílem zjistit, zda je možno 

zpřístupnit lávku . 

 

Odpověď: 

Bude svoláno jednání, a to i za účasti zástupců Osadního výboru. 

 

OV Lískovec: Kdy bude svoláno jednání?  

 

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. 
 
 

Odpověď: 

Bude proveden průzkum trhu a následně bude Osadnímu výboru sděleny 
předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace. Následně se bude 
muset Osadní výbor vyjádřit, zda tuto částku na zpracování projektové 
dokumentace uvolní. 

 

OV Lískovec: Není již nutné řešit. Zatímco vedeme neplodnou diskuzi 

s odbory Magistrátu, místní občané na vlastní náklady 



provedli opravu. OV děkuje občanům, kteří z vlastních 

prostředků a vlastními silami provedli opravu. 

 

 

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. 

 

OV Lískovec: Bez odpovědi ze strany Magistrátu.  

 

 

10. Stání pro kontejnery 

OV navrhuje vybudovat stání pro kontejnery u (podobně dle projektu jako byl realizován v centru 

obce u obchodu) u zastávky Elis a u katolického hřbitova 

Odpověď: 

Odbor ŽPaZ dle požadavku OV zpracuje investiční záměr, který bude zaslán 
předsedovi OV k odsouhlasení, ev. k doplnění (např. představa OV o umístění 
stanoviště kontejnerů, jeho rozměrech, ev. požadovaném počtu kontejnerů, 
případně o materiálu, ze kterého je stanoviště požadováno realizovat, nebo zda je 
požadováno oplocení kolem stanoviště apod.). V případě potřeby bude svoláno 
šetření na místě samém za účasti zástupce OV. 

 

 

OV Lískovec: žádáme o stanovení termínu místního šetření, Navrhujeme 

KT 9/2022 

 

11. Oprava komunikace u obchodu a oprava chodníku 

OV žádá o nacenění opravy komunikace v centru obce u obchodu a to včetně chodníku a betonů před 

obchodem 

 

Odpověď: 

Nejedná se o místní komunikace. Odhadované náklady po předběžném nacenění 

prací zašleme. 

OV Lískovec: žádáme o stanovení termínu místního šetření, Navrhujeme 

KT 9/2022 

 



 

12. Instalace zastávky v centru a na Nové Osadě 
OV navrhuje instalovat krytou zastávku na Nové Osadě u krůtích výrobků a v centru směrem na 

Řepiště 

 

Odpověď:- 

Nutno dořešit majetkoprávní vztahy. Dle našich informací nejsou pozemky, na které 
by bylo možné čekárny umístit, majetkem města. Žádáme Osadní výbor o sdělení, 
zda souhlasí s uvolněním finančních prostředků na výrobu a instalaci požadovaných 
čekáren, včetně nezbytných stavebních úprav, (které budou vyžadovat zpracování 
zjednodušené projektové dokumentace) a dořešení majetkoprávních vztahů. 
Celkové odhadované náklady následně upřesníme. 

 

OV žádá o informaci, o jakou finanční částku se jedná, aby mohl 

rozhodnout o jejím uvolnění 

 

13. Různé 
OV žádá o výměnu kontejneru na papír u hřbitova (chybějící víko) a zvýšení frekvence odvozů 

+ přidat 2 kontejnery na papír 

 

Odpověď: 

Odbor ŽPaZ zajistí výměnu poškozeného kontejneru a prověří možnost zvýšení 
frekvence odvozů a přidání dvou kontejnerů na papír. 

 

OV Lískovec: není provedeno, prosíme o sdělení termínu realizace 

 
 

OV upozorňuje na nutnost odstranění 2 stromů u KD (bylo přislíbeno v roce 2021 ze strany 

Kultury FM) 

Odpověď: 

Odbor ŽPaZ předal požadavek OV příspěvkové organizaci Národní dům Frýdek-
Místek p.o., která má předmětný pozemek, na němž stromy rostou, ve správě. 
Národní dům Frýdek-Místek p.o. uvádí: „Jeden menší strom cca 2m výšky (zcela 
suchý) byl již odstranění a větší byl zadán ke kácení. Do konce vegetačního 
období by měl být pokácen“. 

SPLNĚNO 

 

 



OV prosí o vyčištění zastávky u Marlenky (posprejovaný bok 

zastávky) 

Odpověď: 

Bude zajištěno 

OV Lískovec: není provedeno, prosíme o sdělení termínu realizace 

 

 

OV prosí odbor dopravy o zajištění úklidu chodníku od točny v Hájku ke kapli a prameni.  

Odpověď: 

Bude provedeno 

OV Lískovec: není provedeno, prosíme o sdělení termínu realizace 

 

 

 

 

P. Miroslav Peterek předal na OV kopii dopisu adresovaného na primátora FM. V dopise 

podmiňuje souhlas s opravou mostku přes potok Podšajarka (využití části parcely 4482) 

vyřešením příjezdu na jeho pozemky. OV žádá odbor správy obecního majetku o informace o 

řešení této záležitosti a dalším postupu. Oprava mostku přes potok Podšajarka je  nezbytná 

pro zachování přístupu k Hájku ve směru od Nové Osady.  

 

Odpověď: 

Bude svoláno další jednání. Upozorňujeme, že pokud se v brzké době nepodaří 
zajistit zpracování projektové dokumentace a vyřízení potřebných povolení, hrozí 
s ohledem na stav mostku jeho uzavření a odklonění městské hromadné dopravy. 
 
 
OV Lískovec upozorňuje na to, že p. Peterek se snaží již půl roku o 

komunikaci s Magistrátem a bez výsledku. Oprava mostku 

není „akcí“ OV Lískovec, ale je vyvolána havarijní m stavem – 

pokud nebude oprava provedena hrozí uzavření komunikace 

se všemi dopady na dopravní obslužnost obyvatel Nové 

Osady a Hájku, včetně vozů záchranné služby. 

 

 

14. Nové body 



 

OV upozorňuje na výtluky v komunikace v centru obce -v úseku od školy ke transformátoru. 

Vzhledem k tomu, že komunikace byla nedávno opravována se dle našeho názoru jedná o 

záruční opravu a měla by být provedena frézováním celého povrchu, nikoli pouze vylepením 

děr.  

 

 

 

OV žádá o svolání veřejné schůze s občany, navrhujeme nejpozději v 3/2022 

  Zpracoval: Sobek 


