
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: 31. 8. 2022 

Přítomni: Řeha, Nováková, Hrnčiřík 

Hosté: Slunská, Wyka, Hronovský (DaSH) 

Zahájení jednání: 31.8.2022 15:30 

Ukončení jednání: 31.8.2022 17:00 

Program jednání: 

1. Fotbalové hřiště – stav a návrh řešení 

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. 

 

Probíhá rekonstrukce laviček, řeší se rekonstrukce sprch, oprava fasády, okna, 

zavlažování – od října po dohodě OSOM (paní Horynová) s fotbalovým klubem (p. 

Myška) 

 

 

2. Opravy místních komunikací 

Záplaty byly opraveny 

Žlaby před vchodem do katolického kostela byly opraveny 

 

Oprava komunikace k čp. 71 

Odpověď odboru DaSH:  

Oprava bude provedena během října. 

Oprava komunikace k čp 119,  

Odpověď odboru DaSH:  



Práce probíhají. 

Komunikace podél RD č.p. 46 

V úvahu přichází dvě varianty opravy: 
1/ Pouhá rekonstrukce povrchu, kdy nelze vyloučit, že někteří obyvatelé nebudou 
spokojeni s odtokem vody a že kvalita povrchu se může časem zhoršovat z důvodu 
nedostatečného podkladu. 
2/ Kompletní rekonstrukce vč. odvodnění, nutný je projekt a stavební povolení, zde 
může být problém jednak doba trvání včetně výběrového řízení na projektanta, práce 
na projektu, souhlasu vlastníků v případě zásahu do jejich pozemků atd. 

Odpověď odboru DaSH:  

Cenová kalkulace bude zaslána osadnímu výboru bezprostředně po jejím zpracování. 

Zvolenou variantu si musí vybrat místní obyvatelé, budou ještě letákem ve schránce 
pozváni na schůzku. 
P. Hronovský (DaSH) bude urgovat cenovou kalkulaci, poté OV dohodne schůzku. 

Oprava komunikace k ČP 470, parcelní číslo 4900 a 4917 (část po skupinu domů ČP 211,470) 

Provizorní opravy nejhorších úseků byly provedeny 

Bude provedena plošná rekonstrukce povrchu a prohloubení příkopů se svedením do 
stávající dešťové kanalizace směrem k Podšajarce. Požadujeme nacenění kompletní 
opravy povrchu.  

Odpověď odboru DaSH:  

Cenová kalkulace bude zaslána osadnímu výboru bezprostředně po jejím zpracování. 

P. Hronovský (DaSH) bude urgovat cenovou kalkulaci. 
 
 

3. Budování chodníků 

Od katolického hřbitova k Hájku  

Odpověď odboru DaSH: 

Projektová dokumentace byla upravena tak, že by se budovala pouze část chodníku. 

Bude podána žádost o stavební povolení. S ohledem na správní lhůty je realizace této 

stavby v letošním roce nepravděpodobná. 

Vzhledem k neúspěšným jednáním s majiteli pozemků OV souhlasí s realizací pouze 
části projektu dle návrhu města tj. od katolického hřbitova ke kříži. 

Odpověď odboru DaSH:  

V těchto dnech by mělo dojít k předání upravené projektové dokumentace. 

U autobusové zastávky ELIS řešit nevyhovující stání autobusů na vozovce vybudováním „zálivů“, 

zastávku pak vybudovat po obou stranách komunikace.  



Odpověď odboru DaSH: 

V případě zálivu směr od Řepišť, zbývá u MUDr. Mladěnky dořešit jeho požadavek na 

výsadbu zeleně. Vedení města by mělo rozhodnout, jak bude zajištěna a hrazena jak 

vlastní výsadba zeleně, tak následně péče o tuto zeleň.  

Dle MUDr. Mladěnky jej nikdo z města už 3 měsíce nekontaktoval. 

Žádáme o prověření stavu (ŽP, paní Gilarová) 

V případě zálivu směr na Řepiště, nesouhlasí s výstavbou zálivu a chodníku majitelé 

dvou dotčených pozemků. 

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. Upozorňujeme, že se 
jedná o řešení nebezpečné situace v dopravě na frekventované komunikaci. 

OV žádá o zvážení, zda by nebylo možné posunout zastávku autobusu tak, aby záliv 

nezasahoval do pozemků dotčených majitelů. 

Odpověď odboru DaSH: 

Je možno tento požadavek prověřit. Upozorňujeme ale, že vybudování samotného 

autobusového zálivu bez chodníku neřeší bezpečnost chodců. Požadujeme po osadním 

výboru sdělení, zda uvažovat s výstavbou JEN autobusového zálivu. 

 

V případě možnosti posunutí autobusového zálivu OV Lískovec požaduje s výstavbou 

zálivu také výstavbu chodníku, pokud to bude možné s ohledem na vlastníky pozemků. 

P. Hronovský (DaSH) prověří možnosti. 

OV Lískovec (S. Slunská) osloví vlastníky. 

 
Nový požadavek občanů - dokončení chodníků na katolickém hřbitově v urnovém háji. 
 

OV žádá zahájit práce na přípravě projektové dokumentace. 
Bez odpovědi. 

 

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

Odpověď odboru DaSH: Telefonicky bylo nahlášeno na podzim loňského roku, písemně 
bylo předáno. 

 

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. 

Odpověď odboru DaSH: 



Došlo k polohopisnému a výškopisnému zaměření.  Majitel dotčeného pozemku bude 

požádán o písemný souhlas s realizací stavby. Po obdržení souhlasu bude vypsáno 

výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. 

OV Lískovec kontaktoval znovu majitele pozemku, ten je časově zaneprázdněn, ale 

pokusí se brzy stav řešit. 

 

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

využitím přemostění.  

Proběhla schůzka na místě, vlastník neklade překážky k realizaci, avšak je nutné splnit 

všechny technické a legislativní podmínky.  

Odpověď odboru DaSH: 

Dle vyjádření stavebního úřadu podstatný bude souhlas vlastníka plynovodu. 

Povolovací režim bude závislý od úprav plynovodu (předpokládám společné řízení). 

Územní plán by neměl být problém. I když byl souhlas ústně vydán, bylo nám 

doporučeno získat souhlas písemný. Oslovíme vlastníka tedy znovu a po písemném 

souhlasu zahájíme projektovou přípravu. Na investiční poradě projednáme, zda by akci 

nerealizoval odbor investic. Žádost bude zaslána jménem náměstka primátora. 

Dosud nepřišla odpověď. 

OV (P. Hrnčiřík) se pokusí kontaktovat vlastníka. 

7. 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. 

 

V létě letošního roku se předpokládá zahájení prací na projektové dokumentaci pro 

kanalizaci v Lískovci. 

Jaký je stav? 

 

8. Stání pro kontejnery 

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

v centru obce u obchodu) u zastávky Elis a u katolického hřbitova 

 

Odpověď 

Pro lokalitu Elis odbor ŽPaZ oslovil vlastníka pozemku Českou republiku, kdy právo 

hospodařit s majetkem státu má státní podnik Lesy České republiky, s.p., o předběžnou 

informaci, zda bude možno odprodat část pozemku pro vybudování kontejnerového stání. 

V současné době probíhá prověřování vedení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. 



Na místním šetření v lokalitě u katolického hřbitova osadní výbor navrhl vybudování 

zpevněné plochy pro stanoviště kontejnerů na pozemku parc. č. 4093, k. ú. Lískovec u 

Frýdku-Místku, který je veden dle územního plánu jako rezerva hřbitova. Odbor ŽPaZ 

prověřil tuto možnost z hlediska územního plánu, kdy tato možnost je z pohledu odboru 

územního rozvoje a stavebního řádu akceptovatelná, s tím, že v případě konkrétního 

záměru rozšíření hřbitova by bylo rozšíření navrženo s ohledem na umístění kontejnerů 

nebo by bylo stanoviště přemístěno. Lokalita bude zařazena do zadání veřejné zakázky na 

zpracování projektové dokumentace na úpravu stanovišť kontejnerů. Po obdržení cenové 

nabídky na zpracování projektové dokumentace bude osadnímu výboru zaslána k 

odsouhlasení. 

OV akceptuje a uvolní potřebné finanční prostředky tj. 37 500,- Kč bez DPH (45 375,- Kč 
s DPH) na zpracování projektové dokumentace pro vybudování zpevněné plochy pro 
stanoviště kontejnerů pro lokalitu Lískovec – u katolického hřbitova v rámci akce 
„Zpracování projektové dokumentace pro úpravu, rekonstrukci či vybudování 
zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-
Místek“. 

 

9. 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. 

22. 6. se konala schůzka na místě za účasti města (DaSH, TS), ujasnil se rozsah a způsob 
opravy. Žádáme o nacenění.  

Odpověď odboru DaSH:  

Vzhledem k naplněné kapacitě předpokládaného zhotovitele – TS a.s. Frýdek-Místek 

realizaci v letošním roce nepředpokládáme. Nacenění bude provedeno až před 

případnou realizací, předpoklad 1. pololetí příštího roku 

 

10. 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 odboru DaSH: 

V centru směrem na Řepiště by bylo možné čekárnu umístit na pozemku města. Toto by 

se ale vyžádalo kácení stromu nebo stromů a prozatím není známo stanovisko odboru 

životního prostředí a zemědělství. Cena čekárny činí 112 000,- Kč včetně DPH.  

 



22. 6. se konala schůzka na místě za účasti města (DaSH, TS) – vysvětlili jsme si 

provedení přístřešku (přístřešek ve tvaru obráceného L, pouze zadní nohy). 

OV souhlasí s instalací přístřešku. 

 

U výrobny krůtích výrobků se zjišťuje, zda by vlastník dotčeného pozemku souhlasil s 

prodejem jeho části a za jakou cenu. 

Vlastník pozemku má vysoké finanční nároky, OV (T. Wyka) se pokusí kontaktovat 

vlastníka. 

 

 

11. Různé 

- Most Podšajarka 

Oprava mostku není „akcí“ OV Lískovec, ale je vyvolána havarijním stavem – pokud 

nebude oprava provedena hrozí uzavření komunikace se všemi dopady na dopravní 

obslužnost obyvatel Nové Osady a Hájku, včetně vozů záchranné služby. Žádáme tedy o 

aktuální informace o řešení. 

Odpověď odboru DaSH: 

V rámci majetkoprávní přípravy stavby „Rekonstrukce mostu přes potok Podšajarka M-
3“ byly připraveny smlouvy o výpůjčce pozemku a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – přeložka vodovodu ve vl. SMVaKu zpracované dle požadavů p. 
Petreka. Tyto byly spolu s usnesením Rady města FM, kterým bylo schváleno použití 
finančních prostředků ve výši 20.000 Kč na realizaci požadavků p. Peterka, předloženy p. 
Peterkovi k podpisu dne 15.06.2022. Pan Peterek smlouvy odmítl podepsat a přednesl 
požadavky nové. O této skutečnosti byl informován odbor DaSH. 
Vlastník pozemku byl znovu osloven dopisem. 

 

- Výměna tisů na dětském hřišti proběhne na podzim 

Bude domluveno s p. Kulatým a paní Gilarovou (ŽP) (OV: T. Řeha, P. Nováková) 

 

- Ředitel školy p. Kvapil upozorňuje na nebezpečnou situaci mezi školou a 

hasičárnou, znovu po čase žádáme o prověření možnosti zřídit zde přechod 

pro chodce.  

Odpověď odboru DaSH: 

Policie ČR požadavek zamítla. 

 

- Současně žádáme o prověření dopravní situace na krajské komunikaci 

směrem od Marlenky do centra Lískovce – v dolině od mostku přes potok 

Podšajarka směrem ke křižovatce u Mokasu je do kopce rychlost omezena na 

70 km/h a řidiči vjíždí do křižovatky u Mokasu vysokou rychlostí. Vzápětí je 



zde přechod pro chodce a především při zahájení a konci vyučování velký 

pohyb dětí.  

Odpověď odboru DaSH: 

Policie ČR požadavek zamítla. 

 

Požadujeme v místě přechodu pro chodce přes krajskou komunikaci vybudovat semafor 

s tlačítkem pro chodce. 

 

Na základě konzultace s ředitelem ZŠ Lískovec Mgr. Liborem Kvapilem žádáme o 

posouzení, zda by od nového školního roku mohla provádět dozor městská policie v 

Lískovci u školy, a to u přechodu pro chodce na krajské komunikaci a před školou.  Dobu 

dozoru navrhujeme před začátkem vyučování a případně i na jeho konci. V uvedených 

časech a místech je velký provoz aut a vzniká nebezpečí pro děti. 

Městská policie na začátku školního roku prováděla dohled u přechodu pro chodce přes 

krajskou komunikaci na začátku vyučování, nyní dohled neprovádí. Byli jsme svědky 

nebezpečné situace, kdy děti samy zastavovaly dopravu! Požadujeme dohled městské 

policie po dobu celého školního roku. 

 

- Informace o spolupráci města na zařízení pro zpracování odpadu 

pyrolýzou. 

Na stránkách města: 

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06104419-prvni-v-cr-likvidace-plastu-

pyrolyzou.html 

jsou informace o spolupráci města na zpracování plastu pyrolýzou včetně vyjádření 

předsedy představenstva Frýdecké skládky: „Frýdecká skládka je připravena vybudovat 

zařízení na pyrolýzu přímo ve svém areálu, v němž třídíme a koncentrujeme plastový 

odpad,“ 

Žádáme o vysvětlení, zda se střediskem, ve kterém je Frýdecká skládka připravena zařízení 

vybudovat, myslí středisko v Lískovci. 

Odpověď předsedy představenstva Frýdecké skládky ing. Richarda Blahuty:  

V současné době probíhají provozní zkoušky na VŠB, za účelem zjištění, zda je možné 

materiálově nevyužitelné plasty zpracovat pomocí pyrolýzy a využít tak vzniklou 

kapalnou a plynnou složku. V případě, že zpracování plastů touto technologií bude 

technicky a ekonomicky reálné, budeme se výstavbou zařízení vážně zabývat. 

Zmiňované zařízení neplánuje společnost Frýdecká skládka, a.s. budovat v areálu 

provozu separace v Lískovci. 

OV Lískovec a občané Lískovce v žádném případě nesouhlasí s budováním 

nevyzkoušené technologie, která může mít vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel 

v Lískovci. 

 

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06104419-prvni-v-cr-likvidace-plastu-pyrolyzou.html
https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06104419-prvni-v-cr-likvidace-plastu-pyrolyzou.html


 

12. Nové body 

 

OV Lískovec bere na vědomí rezignaci R. Bařiny a děkuje mu za odvedenou práci. 

 

OV Lískovec navrhnul na členy OV Lískovec paní Sylvii Slunskou a pana Tomáše Wyku,  

Ze strany města nedošlo k projednání návrhu, bude projednáno po volbách. 

 

OV žádá o svolání veřejné schůze „Hovory s občany“  

Očekáváme hovory s občany po volbách. 

 

Žádáme o vyčištění okapů na katolickém hřbitově - rostou tam už náletové dřeviny – 

opraveno, děkujeme. 

 

Žádáme o posekání trávy a úklid listí v okolí kapličky v Hájku – dne 17. 9. se tam koná 

koncert. 

 

Žádáme o vyčištění nástěnky na Nové Osadě (u krůtí výrobny). 

 

Vandalové dělají nepořádek na dětském hřišti pod kostelem a poničili oplocení. 

Požadujeme opravu oplocení, úklid, pravidelné vyvážení popelnice a dohled městské 

policie (víkendy, odpoledne), případně nasazení technických prostředků (fotopasti, 

dohledové kamery). 

 

V letošním roce nedojde k úplnému vyčerpání prostředků určených pro rekonstrukce 

komunikací a investiční akce a to především z důvodu plných kapacit TS a zdržení 

projektové přípravy investičních akcí. Požadujeme převedení nevyčerpaných prostředků 

do příštího roku a urychlení realizace těchto akcí v příštím roce. Tyto akce budou 

finančně náročné. 

 

  Zpracoval: Hrnčiřík 


