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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 18.1.2016  
 
Přítomni:           Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                    Zahájení v 19,30 hod.       
                         Ing. Jan Bednář – místopředseda  
                         Ing. Miroslav Rešl – tajemník     
                            p. Karel Jílek  
                            p. Jaroslav Kováčik       
                         Ing. arch. Milan Obenaus                                                                             
                            p. Františka Prášilová                                                                                                           
                                                             
         V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ  16.12.2015 
nebyly připomínky. 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 16.12.2015 a 
konstatováno následující: 

 Ad 1) Přání občanům, chatařům a chalupářům místním rozhlasem bylo provedeno, upraveny byly 
i vývěsky s tematikou Vánoc a nového roku.   
Ad 2) Úkol – jednání s odborem dopravy MMOl ke komunikacím je prodloužen do 15.2.2016, 
navazuje na nutné provedení geodetických prací. 
          

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

1) Elektronicky 17.12.2015 fakturace od firmy Machovský. 
2) Elektronicky informace od TSMO a.s. p. Zívala, oprava zádlažby z kostek před zimou. 
3) Elektronicky 18.12.2015 sdělení od projektanta Ing. Sáblíka k PD před dokončením -

připomínky. 
4) Elektronicky i listině od vedení města i odborů přání k Vánocům a PF 2016. 
5) Elektronicky korespondence s garantem KMČ ve věci schůzky. 
6) Elektronicky 22.12.2015 pozvánka na besedu na 12.1.2016 na téma Olomouc-naše město 

(strategický plán města). 
7) Elektronicky 3.1.-4..1.2016 – korespondence s TSMO a.s.ve věci zimní údržby (problematika 

ul. Na Pevnůstce nad ul. Vrchní). 
8) Elektronicky 6.1.2016 dopis prov. nám. Ing. Fryce ve věci údajné kritiky předsedy KMČ řediteli 

TSMO a.s. 
9) Elektronicky 7.1.2016 pozvánka OKaR na jednání výboru k problematice parkování na Sv. 

Kopečku (studie) na 20.1.2016. 
10) Elektronicky pozvánka OVVI na poradu předsedů KMČ dne 19.1.2016 (Chomoutov). 
11) Elektronicky 10.1.2016 – dopis Mgr. Černohouse všem KMČ ve věci „Návrh na zlepšení 

spolupráce s KMČ“. 
12) Elektronicky 15.1.2016 – korespondence s obchodním zástupcem p. Čechem ve věci 

nacenění opravných prací na místních komunikacích v roce 2016. 
13) Elektronicky 18.1.2016 přípis s pokyny od OVVI (Rozpočet na rok 2016 a pokyny k čerpání, 

rozpočty KMČ, zápisy z porad komisí apod.). 
14) Elektronicky průběžná korespondence mezi členy KMČ.   
15) Telefonicky odbor ŽP – změna termínu jarní sběrové soboty na 23.4.2016 (návrh).    
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Odeslaná pošta:  
 

1) Elektronicky dne 16.12.2015 – rozeslání Radíkovského informačního zpravodaje 6/2015. 
2) Elektronicky den 18.12.2015 – zaslání podkladů od Ing. arch. Obenause projektantovi Ing. 

Sáblíkovi a na odbor ochrany MMOl (projekt vodárenská nádrž). 
3) Elektronicky dne 20.12.2015 požadavek na schůzku s garantem KMČ (Ing. Czmero), 

problematika investičního záměru. 
4) Elektronicky dne 22.12.2015 na OVVI – návrh ceny na tisk Radíkovského informačního 

zpravodaje na rok 2016. 
5) Elektronicky dne 6.1.2016 dopis KMČ na ředitele TSMO a.s. ve věci zimní údržby v MČ 

Radíkov. 
6) Elektronicky dne 7.1.2016 urgence č. 2 na odbor ŽP ve věci povolení rozkopávek zelených 

ploch v MČ Radíkov - akce Oprava vodovodního řadu 400 mm. 
7) Elektronicky návrh termínů na pochůzku v MČ Radíkov  se zástupcem TSMO a.s. p. Čechem 

(nacenění opravných prací na místních komunikacích).  
 

 

Projednávaná problematika   

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

- jednání se zástupci TSMO a.s. ve věci zimní údržby v MČ Radíkov, připomínky od občanů 
k mechanizaci (široký rozhoz posypu), doladění posypu některých uliček, absence údržby 
ulice Na Pevnůstce v úseku nad ul. Vrchní (komunikace je majetkem Lesů ČR s.p.). Jednání 
v Radíkově s nám. Ing. Frycem a Ing. Knappem. 

- rozpracované studii „Parkování na Sv. Kopečku“, proběhly již dílčí porady, naše KMČ je zvána 
na pracovní výbor na OKaR na 20.1.2016. 

- možnostech ocenění jubilanta p. Schwarze (vše v jednání). 
- narůstajících závadách na místním „orloji“, posouzení výrobce bylo v r. 2015, doporučuje 

obměnu. Bude dáno do návrhu rozpočtu KMČ na rok 2016. 
- dořešení problematiky dopravního značení u parkoviště před prodejnou Hruška. 
- dalším jednání ve věci zpracování investičního záměru na objekt Náprstkova 1. 
- položkách navržených do soupisu opravných prací na MK, doplněna ul. Pujmanové a 

Dolanská. Konečný soupis bude upraven po nacenění prací a případně provedena redukce. 
- tom, že je možné předložit další návrhy na položky do rozpočtu KMČ. Koncept rozpočtu bude 

členům KMČ zaslán k připomínkám. Rozpočet schválený KMČ musí být předložen na OVVI 
do konce března 2016.    

- nutném geodetickém zaměření hranic pozemků na vybrané komunikaci. 
- změnách ve vedení Městské policie Olomouc na pozici zástupce ředitele MP – nově Mgr. 

Musil Tomáš, změna je i u strážníků působících v obvodu MČ Radíkov.  
- zaslaných PF 2016, které byly umístěny do vývěsky u prodejny. 
- nedostatečné informaci o termínech odvozu komunálního odpadu na přechodu roku 

2015/2016 (dva liché týdny za sebou). Pokyny o mimořádném odvozu komunálního odpadu 
dne 6.1. nebyly zaslány na KMČ, ani nebyly na webu TSMO a.s.    
 

2) K dispozici nové fotopanely MČ Radíkov, které budou olištovány a dle dohody umístěny do 
místnosti KMČ. Pořízení hrazeno z finančních prostředků r. 2015. Dokončení zajistí Ing. Bednář 
s předsedou.  

 
3) Paní Prášilová podal informaci o počtu jubilantů (kulatá výročí).  

       V roce 2015 bylo blahopřáno 5 občanům, kteří oslavili 70 roků, 3 občanům, kteří oslavili 75 
roků a 3 občanům, kteří oslavili 80 roků.  
    V roce 2016 kulatá výročí 70 roků oslaví 3 občané, 75 roků 4 občané, 80 roků 2 občané a 85  

roků 4 občané.                                                                          
 

 

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ    
         

1) V Radíkovském informačním zpravodaji 1/2016 udělat formou příspěvku průzkum zájmu 
občanů o zasílání důležitých informací týkající se Radíkova elektronicky, zejména hlášení 
místního rozhlasu, změna ordinační doby lékaře, poruchy dodávky vody, elektřiny apod. 

  
                                                                 Termín 5.2.2016  Zajistí: Ing. Bednář. 
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2) Uskutečnit jednání s odborem dopravy MMOl ke komunikacím. 
 

                                                                  Termín do 15.2.2016: Zajistí: Ing. Zvěřina, Ing. Bednář  
 
 
 
 

                                                                                                                             
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 15.2.2016 v 19,30 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) 
                      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      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 


