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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 15.2.2016  
 
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  18.1.2016 
nebyly připomínky. 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 18.1.2016 a 
konstatováno následující: 

 Ad 1) V Radíkovském informačním zpravodaji č. 1/2016 byla zveřejněna nabídka občanům o 
poskytování informací elektronicky na jimi sdělenou emailovou adresu. Úkol splněn, přihlášeno 5 
zájemců proběhl krátký ověřovací provoz.  
Ad 2) Úkol – jednání s odborem dopravy MMOl ke komunikacím spojený s obchůzkou za účasti 
zástupce TSMO a.s. p. Čecha a MMOl – OD p. Šulce a předsedy KMČ  proběhla dne 20.1.2016. 
KMČ obdrţela nacenění poţadovaných prací elektronicky.          
 

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

1) Elektronicky 21.1.2016 od TSMO a.s. – problematika posypu solí. 
2) Elektronicky 23.1.2016 dopis Mgr. Černohous Návrhy ke zlepšení spolupráce KMČ s MMOl. 
3) Elektronicky 23.1.2016 Parkování na Sv. Kopečku, připomínky, pracovní porada. 
4) Elektronicky 25.1.2016 potvrzení schůzky s garantem KMČ MČ Radíkov. 
5) Elektronicky 27.1.2016 potvrzení termínu jarní sběrové soboty. 
6) Elektronicky 29.1.2016 sdělení OVVI – Bc. Horňáková ve věci návrhu na pořízení soupravy 

pro ozvučení akcí pořádaných KMČ. 
7) Elektronicky 4.2.2016 sdělení odboru dopravy k reklamaci na investiční akci Malinovského od 

právní kanceláře Ritter-Šťastný. 
8) Elektronicky 4.2.2016 podklady od TSMO a.s. p.Čech – nacenění opravných prací na 

místních komunikací v roce 2016. 
9) Elektronicky 5.2.2016 sdělení TSMO a.s. p. Zívala ve věci propadlého povrchu na opraveném 

propustku na místní komunikaci Sv. Kopeček – Radíkov. 
10) Elektronicky dne 9.2.2016 nabídka odboru VVI – Bc. Horňáková na mapy s vyznačením 

obvodu KMČ a majetku města pro potřeby KMČ. 
11) Elektronicky 13.2.2016 ţádost p. Mackové na závody psích spřeţení ve dnech 25.-27.3.2016 

se startem a cílem u RS Chata Pod věţí. 
12) Elektronicky dne 13.2.2016 upravené podklady od Mgr. Černohouse po poradě s předsedy 

KMČ 10.2.2016. 
13) Elektronicky 14.2.2016 pozvánka na měření geodeta na místní komunikaci.  
14) Průběţná korespondence se členy KMČ. 
15) Elektronicky 15.2.2016 pozvánka na další pracovní výbor akce Parkování na Sv. Kopečku dne 

3.3.2016 na odboru KaR. 
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Odeslaná pošta:  

1) Elektronicky dne 20.1.2016 rozeslání zápisu KMČ.  
2) Elektronicky zaslání fotodokumentace /návrh na opravné práce 2016/ na TSMO a.s. p. Čech a 

odbor dopravy p. Šulc. 
3) Elektronicky 21.1.2016 zaslání podkladů pro vystavení objednávky na geodetické práce. 
4) Elektronicky 26.1.2016 ţádost předsedy KMČ na ředitele TSMO a.s. o pracovní schůzku. 
5) Elektronicky dne 28.1.2016 – korespondence p. Jarošová odbor ŢP ve věci záboru zelených 

ploch (akce vodovod 400 mm).  
6) Elektronicky 29.1.2016 vyjádření KMČ k návrhu na zakoupení soupravy pro ozvučení akcí, 

které pořádají KMČ. 
7) Elektronicky 14.2.2016 k závodům psích spřeţení ve dnech 25.-27.3.2016.  
8) Průběţná korespondence se členy KMČ a OVVI. 

 

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

- přípisu odboru dopravy - reklamace závad na ul. Malinovského. Termín opravy do 26.8.2016. 
- jednání s garantem naší KMČ ve věci objektu Náprstkova 1. 
- schůzce s ředitelem TSMO a.s., problematika nakládání s informacemi, sdělením od KMČ.  
- opravě veřejného osvětlení ul. Náprstkova, Zedníkova.   
- aktivitách směřujících ke zlepšení součinnosti komisí a odborů MMOl, mapy pro KMČ, 

metodika pro čerpání finančních prostředků přidělených komisím. 
- jednání s p. Mikešem (nájemce luk u přehrady) a sečení před hasičskou soutěţí 18.6.2016. 
- jednotlivých poloţkách na opravách místních komunikacích v roce 2016. Nutno dát další 

návrhy na opravné práce v roce 2016. 
- moţném doplnění dopravního značení u prodejny HRUŠKA a na ulici Na Pevnůstce (zóna 

omezené rychlosti), i negativním postoji k retardérům na ul. Na Pevnůstce s ohledem na 
zkušenosti s přenosem hluku/vibrací od těţké dopravy na blízké domy. Bude ověřena cena 
dopravního značení a uzavřeno na příštím jednání KMČ. 

- návrhu rozpočtu KMČ na rok 2016, bude uzavřeno na jednání KMČ v 03/2016.    
 
2) Ing. Bednář upřesnil informace z jednání s garantem KMČ a přislíbil urgenci na odboru ŢP (voda) 

ve věci určení správce zatrubněných potoků v MČ Radíkov. Informoval o reakci občanů i chatařů 
na nabídku poskytování důleţitých informací (poruchy vody, ordinační doba lékařů-změny, hlášení 
místního rozhlasu apod.) formou zasílání na sdělený email.         

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            

1)  Předloţit předsedovi KMČ další návrhy na opravné práce na místních komunikacích 
k realizaci v roce 2016.                                Termín 29.2.2016  Zajistí: všichni členové KMČ. 

 
2)  Předloţit na OVVI rozpočet KMČ na rok 2016.  
 

                                                                  Termín do 25.3.2016: Zajistí: Ing. Zvěřina   
                                                                                                                             

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 21.3.2016 v 19,30 hod.  

Jednání ukončeno v 20,50 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zápis ověřil:                                                                                                

 
                           Komise městské části č. 21                                                                                                                                                                        

   Olomouc - Radíkov                                                    
                    Předseda Ing. Jan Zvěřina            

                                                           
   

Zápis obdrţí:   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 Ţáček (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      
 
 
                     


