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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 19.9.2016  
 
   Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                        Zahájení v 19,30 hod.                               
                      Ing. Miroslav Rešl – tajemník  
                         p. Karel Jílek  
                         p. Jaroslav Kováčik         
                      Ing. arch. Milan Obenaus         
                         p. Františka Prášilová                                                               
  Nepřítomni:  Ing. Jan Bednář – místopředseda (omluven)                       
                                                                                                                                                                                 
         V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ  15.8.2016 
nebyly připomínky. 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 15.8.2016 a 
konstatováno následující: 

  Ad 1) Dopis č.j.: 13/2016-Zv ze dne 30.8.2016 ve věci „Návrh rozpočtu města Olomouce rok 
2017 – poţadavky na investice KMČ č. 21 Ol-Radíkov byl v termínu odeslán na OVVI – Bc. 
Horňáková a odbor investic - Ing. Šnajdr.     
  Ad2)   Dopis č.j.: 12/2016-Zv ze dne 27.8.2016 ve věci „Ţádost na zpracování investičního 
záměru MČ Radíkov, komunikace na ul. Na Suchých loukách“ byl v termínu odeslán na odbor 
koncepce a rozvoje Ing. Luňáček, na odbor správy městských komunikací a MHD – Ing. 
Kmoníčková a na OVVI – Bc Horňáková. 

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

1) Elektronicky korespondence s Ing. Veselíkem – firma, která zpracovává IZ HZ Radíkov. 
2) Elektronicky dne 20.8.2016 zápis z jednání na odboru správy městských komunikací a MHD 

ve věci problematiky zimní údrţby 2016/2017 ul. Na pevnůstce. 
3) Dopis č.j.: SMOl/169252/2016/OS/PS/Při ze dne 25.8.2016 od odboru stavebního, oddělení 

pozemních staveb ve věci „Sdělení k podnětu“ týkající se bývalého lomu – Radíkovské skalky. 
4) Elektronicky průběţně na vědomí KMČ výzvy MMOl  odbor ŢP odd. vodního hospodářství 

občanům ve věci doloţení způsobu nakládání s odpadními vodami z domácností (povolení na 
vypouštění do splaškové kanalizace MVS nebo doklady o odvozu fekálií na ČOV).   

5) Dopis z 1.9.2016 Ing. Doseděla ve věci nesouhlasu s úpravou svodidla na ul. Na Pevnůstce 
naproti jeho RD.  

6) Elektronicky reklamace provedeného odvodnění na ul. Na Suchých loukách u odboru 
majetkoprávního – p. Brázdová.  

7) Elektronicky odeslán poţadavek na p. Zívalu ve věci opravy místní komunikace na Sv. 
Kopečku na začátku odbočení směr Radíkov a poţadavek na vodorovné značení stání na 
parkovišti před prodejnou HRUŠKA. 

8) Elektronicky dne 19.9.2016 dopis OVVI Bc. Horňákové ve věci úpravy hranic/obvodů 
působnosti jednotlivých KMČ na území města Olomouce – jednání KMČ seznámeno.  

9) Elektronicky příspěvky do Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2016. 
 
Odeslaná pošta:  

1) Elektronicky návrh odměn na MMOl pro členy KMČ za srpen 2016 na MMOl. 
2) Průběţná elektronická korespondence se členy KMČ. 
3) Elektronicky poţadavek na TSMO a.s. na opravu lavičky ul. Malinovského. 
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4) Dopis č.j.: 12/2016-Zv ze dne 27.8.2016 ve věci „Ţádost na zpracování investičního záměru 
MČ Radíkov, komunikace na ul. Na Suchých loukách“. 

5) Dopis č.j.: 13/2016-Zv ze dne 30.8.2016 ve věci „Návrh rozpočtu města Olomouce rok 2017 – 
poţadavky na investice KMČ č. 21 Ol-Radíkov“. 

6) Dopis č.j.: 14/2016-Zv ze dne 7.9.2016 ve věci „Ţádost o zimní údrţbu zeleně 2016/2017 
v MČ Radíkov a zahrnutí nových poloţek do seče v roce 2017“. 

7) Dopis č.j.: 15/2016-Zv ze dne 8.9.2016 ve věci „Poţadavky na opravné práce – rok 2017 
v oblasti vodohospodářské k.ú. Radíkov u Olomouce“. 

8) Dopis č.j.: 16/2016-Zv ze dne 9.8.2016 se kterým byli přítomní podrobně seznámeni ve věci: 
a) „Zimní údrţba 2016/2017 v obvodu KMČ č.21 Ol.-Radíkov“.  
b) Poţadavek na zpracování metodického pokynu „Krizového plánu zajištění obsluţnosti 

lokality s místním názvem Šance v MČ Radíkov“. 
c) Návrh na směnu pozemků SMOl – Lesy ČR s.p. 

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

- situaci kolem místní prodejny HRUŠKA. Vedení řetězce HRUŠKA zatím nerozhodlo o změně 
provozní doby. 

- dopisech týkající se zimní údrţby 2016/2017 a poţadavků KMČ na rok 2017 (dopisy č.j.: 12 – 
16/2016-Zv. 

- připravované schůzce předsedů KMČ na Sv. Kopečku. 
- dopisu ve věci svodidel, bylo adresováno i na PČR a odbor správy městských komunikací, 

proběhne místní šetření. 
- provedené menší údrţbě na zvonici /zvon – promazání uloţení, výměna lana, objevení nápisu 

na zvonu, který odlila zvonařská firma R.MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1918. Provedl p. Kouřil. 
- variantě sloučení nadílky Mikuláše a rozsvícení stromečku do jednoho adventního termínu.  
- elektronické diskuzi mezi odborem ŢP/veřejná zeleň, špatném stavu neupravené plochy, která 

nebyla zahrnuta do záboru, poškozena a neproběhla rekultivace (rozkopávky vodovod 400 mm). 

- tom, ţe sběr ţelezného šrotu proběhne 15.10.2016, zajistí hasiči.   
- místním šetření v Radíkově ve věci čerpání nákladů na opravné práce na místních 

komunikacích. Byly vydiskutovány disproporce a jejich důvody a rozhodnuto, ţe v letošním 
roce nebude z opravných prací realizováno: příčné ţlaby na ul. Na Suchých loukách, oprava 
propadu asfaltu na ul. Na Pevnůstce a úprava ţivičného povrchu na ul. Pujmanové. 

- poţadavku na zřízení „ohrádky“ v místě kde se ukládá komunální odpad chatařů – ulice Na 
Suchých loukách. KMČ ověřuje informace od KMČ Droţdín a od TSMO a.s. 
 

2) Pan Kovačík podal informaci o probíhajících stavebních úpravách v místní hospůdce U Pulce. 
 
3) Pan Jílek podal informaci o letním týdenním příměstském táboře na konci ul. Přehradní. 
 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            
1)   Členové KMČ předloţí na příštím jednání KMČ návrhy na opravné práce na místních 

komunikacích, aby mohl být uplatněn konkrétní soupis akcí v návaznosti na rozpočet města 
pro rok 2017. 
                                                                Termín: do 17.10.2016 předloží členové KMČ      

                                                                 Poţadavek uplatní do 25.10.2016: Ing. Zvěřina    
                                                                                                                                                                                                 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 17.10.2016 v 19,30 hod. 
Jednání ukončeno v 21,05 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        
                   


