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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 20.6.2016  
 
Přítomni:          Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                      Zahájení v 19,30 hod.                               
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda  
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník     
                           p. Jaroslav Kováčik       
                        Ing. arch. Milan Obenaus                                                                             
                           p. Františka Prášilová         
Nepřítomni:          p. Karel Jílek (omluven)             
                                                                      
                                                             
         V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ  30.5.2016 
nebyly připomínky. 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 30.5.2016 a 
konstatováno následující: 

 Ad 1) S ohledem na situaci kolem uloţení materiálu a zásahu do zeleně v lokalitě Radíkovská 
Skalka (parcela č. 573 v k.ú. Radíkov u Olomouce) a doposud chybějící písemné odpovědi na náš 
dopis č.j.: 04/2016-Zv ze dne10.4.2016, který byl adresován vedoucímu odboru ŢP MMOl RNDr. 
Loykovi CSc., byl v dané věci kontaktován stavební úřad s ţádostí o prověření stavu v této věci a 
poţádán o prošetření. Stavební úřad svolal dopisem č.j.: SMOL/132862/2016/OS/PS/Při ze dne 
14.6.2016 kontrolní prohlídku na den 28.6.2016 na místě samém.  
 
       

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

1) Elektronicky průběţná korespondence se členy KMČ a OVVI MMOl. 
2) Elektronicky dne 9.5.2016 návrh zápisu z jednání dne 5.5.2016 v lokalitě ulice Pod Bořím za 

účasti zástupce investora Ing. Pavlíčka, za ŢP Ing. Štěpánkové, Ing. Tomančíka z OSMK a 
MHD a Ing. Zvěřiny ve věci naplnění podmínek pro předání místních komunikací, chodníků a 
zelených ploch do majetku města včetně budoucí správy a péče o tyto základní prostředky. 
Připomínky k návrhu zápisu odeslány dne 9.6.2016 Ing. Tomančíkovi. 

3) Balíková zásilka od firmy DAS elektro s.r.o., dodávka digitálních hodin DH/200 pro objekt 
Náprstkova 1. 

4) Převzetí protokolu z akce „Obnova dřevěných prvků mobiliáře, dle objednávky č. 
OB00938/16/OVVI-KMČ a cenové nabídky v hodnotě 64 464,- Kč + DPH. Záruka 24 měsíců.  
    

Odeslaná pošta:  

1) Elektronicky 30.5.2016 návrh odměn pro členy KMČ za květen 2016. 
2) Elektronicky dopis č.j.: 05/2015-Zv ze dne 31.5.2016 ve věci „Záměr provozovatele prodejny 

potravin HRUŠKA v městské části Radíkov ukončit prodej k 31.8.2016. Poţadavek na řešení 
provozovatele od KMČ – zachování stávajícího nájemce. 

3) Průběţná elektronická korespondence předsedy KMČ s ředitelkou řetězce HRUŠKA Ing. 
Škrabalovou ve věci dalšího osudu prodejny HRUŠKA. Tel. jednání s inspektorkou -
manaţerkou paní Hlouškovou. 

4) Elektronicky průběţná korespondence se členy KMČ. 
5) Elektronicky dotaz na firmu SEKNE ve věci termínu montáţe dopravního značení na ulici Na 

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

- situaci a jednáních kolem místní prodejny HRUŠKA a seznámil přítomné s dopisem 
odeslaným nám. primátora Mgr. Ţáčkovi. V dané věci jednala asi RMO dne 15.6.2016. 
výsledky nejsou známy. 

- návrhu zápisu z jednání v lokalitě Pod Bořím a podání námitky-stanoviska Ing. Zvěřiny a jeho 
výklad kontaktů se zástupci investora. Přítomní byli seznámeni s dalším řešením kolizního 
stavu s tím, ţe spojovací komunikace v trase ulice Pod Bořím – Beskydská bude předána 
investorem do správy města/odboru dopravy a to v r. 2016. Pak zajistí KMČ v roce 2017 
dokončení úprav „mlatovým povrchem“ do obrubníků na místo původního zatravnění a 
současné úpravy. Přítomní na jednání KMČ s tímto řešením souhlasili.      

- opakovaných stíţnostech anonyma na hlučnost z akcí pořádaných místním SDH v prostoru 
hřiště za prodejnou HRUŠKA. Akce byly nahlášeny na MP Olomouc i na OVVI. V dané věci 
KMČ jednala se zástupci SDH. Noční kontrolu prováděla Městská policie. 

- nasazení kloubového autobusu na linku 111 z důvodů zkapacitnění přepravy osob a to o 
víkendech a státních svátcích od 18.6.2016. Do Radíkova nezajíţdí. 

- dotazu p. Malíka ze SNO a.s. na provozní dobu prodejny s ohledem na provázení zájemců o 
pronájem tohoto objektu. 

- tom, ţe vedoucí prodejny byla informována o skutečném počtu obyvatel MČ Radíkov, počtu 
rodinných, chat a chalup, počtu spojů MHD umoţňující dopravu za nákupy.  

- 10. ročníku Netradiční hasičské soutěţe, která proběhla 18.6.2016. Počasí akci přálo, dobrá 
organizace, hodně diváků. 

- tom, ţe započala realizace prací na místních komunikacích dle poţadavků KMČ na rok 2016.  
Práce jsou hrazeny z rozpočtu KMČ a přidělených prostředků odboru dopravy MMOl na rok 
2016.   
 

2) Ing. Rešl informoval o tom, ţe v lokalitě Radíkov se vyskytuje včelí mor, dne 22.6.2016 bude 
provedeno komisionální pálení 5 včelstev. Ing. Rešl bude zastupovat KMČ č. 21 Ol.-Radíkov. 

 
3) Ing. arch. Obenaus informoval o stavu ulice Na Suchých loukách. Staví se tam RD, vozovka 

nezpevněná, bez inţenýrských sítí. Bylo dohodnuto, ţe KMČ v rámci poţadavků na investice 
r.2017 poţádá o zpracování investičního záměru na dokončení ulice Na Suchých loukách. O 
pořadí investic bude KMČ jednat cca v červenci 2016. Dále podal negativní informaci práci 
pracovníka TSMO a.s.   

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            

1)  Projednat další údrţbu dřevěných prvků v Radíkově se správcem majetku a to TSMO a.s. 
s cílem prodlouţit jejich ţivotnost. Prověřit moţnosti sanace svislých prasklin ve kterých stojí 
voda za vlhkého počasí.  

                                                              Termín: do 31.7.2016         Zajistí: Ing.arch. Obenaus 
 
2) Na základě opakovaných stíţností občanů a diskuse na jednání KMČ k nekvalitní práci 

místního zaměstnance TSMO a.s. odeslat na ředitele TSMO a.s. dopis s poţadavkem na 
sjednání nápravy a zlepšení údrţby komunikací a úklidu v MČ Radíkov. 

                                                               Termín: do 10.7.2016         Zajistí: Ing. Zvěřina  

                                                                                                                                                                                                 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 15.7.2016 v 19,30 hod.  

Jednání ukončeno v 20,35 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                          


