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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 21.10.2015  
 
Přítomni:           Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                Zahájení v 19,00 hod.       
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda                      
                          p. Jaroslav Kováčik       
                        Ing. arch. Milan Obenaus                                                                             
                          p. Františka Prášilová 
Nepřítomen:    Ing. Miroslav Rešl – tajemník  (omluven) 
                         p. Karel Jílek (omluven)                                                                                 
                                                             
         V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ  16.9.2015 
nebyly připomínky. 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 16.9.2015 a 
konstatováno následující: 

Ad 1) Dopis na odbor ŽP MMOl ve věci „Žádost o zimní údržbu zeleně v MČ Radíkov a zahrnutí 
nových položek do seče v roce 2016“ a informace pro plánování 2016 ve věci lokality Pod Bořím 
byl odeslán pod č.j. 18/2015-Zv dne 20.9.2015 

       Ad 2) Dopis na odbor dopravy MMOl ve věci: 
                    A) „Požadavek KMČ č. 21 Ol. - Radíkov na opravné práce, komunikace, chodníky a 

údržbu na  rok 2016. 
                   B)  Požadavky na rozšíření zimní údržby místních komunikací v MČ Radíkov na rok 2016 
                   C)  Předběžné informace k předání komunikací ul. Pod Bořím v MČ Radíkov. 

Ad 3) Ing. arch. Obenaus předložil návrhy k možnostem řešení zklidnění dopravy na ul. Na  
Pevnůstce. Jednání s odborem dopravy a Policie ČR DI proběhlo. Proběhlo i jednání 
týkající se návrhu na dopravní opatření na jiných ulicích. 

Konferenční projednání: Návrh změny jízdního řádu l. č. 11 – zajíždění do Radíkova s odjezdem od   
nádraží 19,10 hod. proběhlo dne 5.10.2015.   

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky dne 17.9.2015 ve věci nastavení nového systému odměn pro členy KMČ od 
OVVI. 

2) Elektronicky dopis občana ul. Lošovská ve věci doplnění dopr. značení při vjezdu do ulice. 
3) Elektronicky 21.9.2015 podklady od Ing. Pavlíčka k lokalitě Pod Bořím (začlenění do údržby 

zeleně, komunikací apod., pokud dojde k předání části investice do správy města). 
4) Elektronicky 21.9.2015 výsledek jednání na DI Policie ČR ve věci dopravy v MČ Radíkov. 
5) Elektronicky dne 23.9.2015 – upřesnění pokynů pro odměňování členů KMČ. 
6) Elektronicky korespondence ve věci dopravní uzavírky ulice Na Pevnůstce. 
7) Elektronicky 1.10.2015 dopis odboru ŽP ve věci termínu sběrových sobot v roce 2016 – podat 

návrh KMČ. 
8) Elektronicky 5.10.2015 návrh na prodloužení linky č.11 s odjezdem od nádraží v 19,10 hod do 

Radíkova. 
9) Elektronicky dne 5.10.2015 sdělení odboru investic o zakázce na projekt opravy vodárenské 

nádrže. 
10) Elektronicky dne 6.10.2015  sdělení sekretariátu TSMO a.s. ve věci termínů dokončení 

opravných prací na místních komunikacích v roce 2015. 
11) Elektronicky příspěvky do Radíkovského informačního zpravodaje č. 5/2015. 
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12) Elektronicky 9.10.2015 od odboru sociálního návrh dokumentu „Komunitní plán sociálních 
služeb v Olomouci na roky 2016- 2019“ s požadavkem na zaslání připomínek.  

13) Elektronicky plán prací TSMO a.s. na 10/2015. 
14) Průběžná elektronická korespondence se členy KMČ. 
15) Dne 21.10. 2015 dopis na stůl od občanky ve věci 3 problémů (klepající poklopy kanalizace 

v komunikaci, mezideponie materiálu z výkopů opravy vodovodu 400 mm na parcele č. 495, 
návrh na úpravu terénu na parcele 495).    

Odeslaná pošta:  

1) Elektronicky dne 21.9.2015 dopis č.j. 18/2015-Zv na odbor ŽP ve věci zimní údržby zeleně 
v MČ Radíkov v r. 2016. 

2) Elektronicky dne 21.9.2015 dopis č.j.: 19./2015-Zv na odbor dopravy – opravné práce na MK 
v MČ Radíkov v roce 2016. 

3) Elektronicky dne 23.9.2015 urgence na odbor dopravy ve věci dopravního značení, parkoviště 
Hruška. 

4) Elektronicky dne 24.9.2015 urgence na odbor investic ve věci zpracování projektu na opravu 
vodárenské nádrže. 

5) Elektronicky dne 5.10.2015 návrh na změnu jízdního řádu linky č. 11. Nebyl akceptován. 
6) Elektronicky dne 14.10.2015 odeslání zájemců o kominické práce p. Němečkovi. 
7) Elektronicky 15.10.2015 článek z Olomouckého deníku o parkování na Sv. Kopečku k 

Radíkovu. 
8) Průběžná korespondence se členy KMČ MČ Radíkov. 

Projednávaná problematika   
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o: 

- jednání a pochůzce s projektantem ve věci opravy vodárenské nádrže. 
- průběžném kontaktu se stavbyvedoucím akce „Oprava vodovodu 400 mm Droždín – Poslu-

chov“. 
- trvající absenci povolení rozkopávek pro realizační firmu. KMČ stále povolení nemá 

k dispozici. Jde o záruky a termíny uvedení chodníků a vozovek do původního stavu. 
- prováděné údržbě okrasné zeleně na ul. Malinovského související s ukončením 5-ti leté 

záruky na výsadbu. 
- nutnosti vybrat novoročenky 2016. Bednář a Zvěřina provedou užší výběr cca 5-fotek a 

odešlou členům KMČ k výběru. Termín do 28.10.2015 
- rozporu ve věci údajně KMČ neodeslaných vyjádření k prodeji/pronájmu majetku města, ke 

kterému se KMČ MČ Radíkov měla vyjádřit. Vytýkací dopis odboru majetkoprávního na odbor 
vnějších vztahů a informací. Pochybení na straně naší KMČ nebylo. Výklad podal Bednář a 
Zvěřina 

2) Ing. Bednář informoval o místním šetření OVVI a odboru dopravy ve věci parkoviště u prodejny a 
dalších plánovaných akcích.  
 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            
1) Připravit dopis pro odbor ŽP MMOl – ve věci sběrové soboty 2016. KMČ požaduje termín zlom 

dubna, května 2016 – jaro. Z důvodů rozpočtových omezení pro rok 2016 bude jen 1 sběrová 
sobota.   

                                                                                  Termín do 30.10.2015: Zajistí: Ing. Zvěřina 

2) Zaslat vyjádření KMČ ke dvěma dopisům občanů, týkající se problematiky ul. Lošovská.  
                       Termín v návaznosti vyjádření odboru dopravy MMOl – zajistí Ing. Zvěřina                                                                                                                             

Další řádné jednání KMČ č. 21 ve středu 18.11.2015 v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,50 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zápis ověřil: Ing. Bednář                  

                                                                           
                                            Komise městské části č. 21       

                              Olomouc - Radíkov                                                    
                              Předseda Ing. Jan Zvěřina                                                                      

   
Zápis obdrží:   všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová, p. Jílek, 
                        Ing. arch. Obenaus – elektronicky)   
                        Magistrát města Olomouce – Bc. Horňáková (elektronicky) 
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                      Náměstek primátora Mgr. Filip Žáček (elektronicky)  
                      Člen RMO Ing. Jaromír Czmero (elektronicky) 
                      vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                      Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                      Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                      Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov      
                         


