
 
Plnění úkol ů plynoucích z ve řejné sch ůze konané dne 08.10.2013 

v Lukavci 
(stav k 31.08.2014) 

 
 
Zajistit ořez větví ořechu u domu čp. 33 v Lukavci, které jsou vpleteny do veřejného 
osvětlení. 
 
• Byla provedena kontrola na míst ě, ořech nebyl nalezen, dle sd ělení místních 

obyvatel byl odstran ěn vlastníkem pozemku. 
 
V rámci plánovaných stavebních úprav prostoru osadního výboru v Lukavci zajistit i novou 
podlahu v knihovně. 
 
• SMMF obdržela vyjád ření statika Ing. Pali čky, který doporu čuje vzhledem k 

prasklinám na budov ě (pravd ěpodobn ě po rekonstrukci st řechy) provést sondy 
a sledovat stavbu. Stavební úpravy v letošním roce tedy nep ředpokládáme. S 
tím souvisí i podlaha v knihovn ě.  Jako možnou (a levn ější) variantu získání 
většího prostoru pro OA bez stavebních úprav bychom d oporu čovali zám ěnu 
prostoru knihovny a OA. 

 
 
Zajistit kontejner na biologický odpad v Lukavci. 
 
• Kontejner byl umíst ěn dle požadavku.  
 
 
Podat písemný dotaz na ČEZ – v rámci vybudování nového parkoviště u hřbitova prověřit 
možnost  přemístění sloupu veřejného osvětlení. 
 
• ČEZ Distribuce nám písemn ě sdělila, že bude provedena rekonstrukce el. 

sloup ů, vč. vedení, p řemíst ění  však nebude realizováno z d ůvodu zachování 
rozteči dle p říslušných vyhlášek. 

 
Upozornit  vlastníka bývalé školy v Lukavci na povinnost  likvidovat křídlatku na jeho 
pozemku. 
 
• Byla zaslána výzva ke sjednání nápravy. Na míst ě bylo zjišt ěno, že pozemek byl 

posekán, ale k řídlatka byla ponechána. Odbor S ŘI a ŽP nemá kompetence 
k nařízení opat ření. Pozemek je oplocen, nejedná se o volné prostra nství a 
nelze použít ustanovení OZV. K řídlatka rovn ěž není z hlediska 
rostlinoléka řského považována za invazní  a škodlivý organizmus podléhající 
monitoringu a pr ůzkumu dle vyhlášky č. 215/2008 Sb. 

 
Zajistit odstranění sirény z budovy hostince U Jindřicha v Lukavci. 
 

• Dne 06.11.2013 prob ěhla akce „Rušení starých sirén na Fulnecku“ kde byl a 
provedena demontáž sirény ve Fulneku – Lukavec:  zc ela zdemontovaná i 
s rozvad ěčovou sk říní byla  vy řazena  ze systému JSVV.  

 
 
Zajistit úpravu terénu pod kontejnery u hřbitova v Lukavci. 



 
• Požadavek byl spln ěn v 10/2013. 
 
Zajistit realizaci odvodňovacího žlabu na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny v 
Lukavci. 
 
• Situace byla prov ěřena na míst ě, je nutno najít vhodné technické řešení 

z důvodu zajišt ění odtoku povrchové vody.  Jedná se o nákladnou inv estici 
s vybudováním zasakovacího objektu a odvod ňovacího žlabu (nutno 
vypracovat PD + povolení stavby).  

 
 
 
Ve Fulneku dne 31.08.2014                   
 
 
      Bc. Jana Mocová v.r. , starostka        
 
 


