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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 07/2017 

konané dne 10.7.2017  
 
I. Zahájení 

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.                                 Zahájení v 19,30 hod. 
II.  Prezence:   
     Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                                     
                          Ing. Jan Bednář – místopředseda      
                          Ing. Miroslav Rešl – tajemník      
                             p. Karel Jílek 
                             p. Jaroslav Kováčik    
                          Ing. arch. Milan Obenaus  
                            p. Františka Prášilová    
        
III. Schválení minulého zápisu 

    K zápisu z jednání KMČ  12.6.2017 nebyly připomínky. 
           Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 12.6.2017 a konstatováno    

následující:  
           Ad 1) Zajistit výběr  vhodné nové vánoční výzdoby na fasádu objektu Náprstkova 1 a předloţit na 

jednání KMČ v 09/2017. Termín úkolu se prodluţuje do 31.8.2017 – včetně získání cenové 
nabídky od vybrané firmy. Předpokládá se oprava stávající výzdoby na provedení LED dle sdělení 
Ing. Bednáře. Závěry předloţit na jednání KMČ 09/2017. 
Ad 2) Prověřit situaci se vzdušným vedením 22 kV poblíţ hasičského cvičiště v součinnosti  

s p. K. Morbitzerem – ČEZ. Byl vyplněn formulář ze stránek ČEZ - Distribuce, doplněn 
fotografiemi a dalšími údaji a odeslán. Probíhá zpracování našeho poţadavku včetně 
zpracování orientačních nákladů na přeloţku vzdušného vedení 22 kV do kabelu.  

 
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta: 
1) Dopis č.j.: SMOL/136660/2017/OZP/VH/Huc ze dne 7.6.2017 ve věci Sdělení: Olomouc, 

místní část Radíkov – zatrubněné vodní toky. Dopis obdrţela KMČ a odbor majetkoprávní 
k dalšímu řešení (hledání správce zatrubněných vodních toků a projednání v RMO příp. ZMO) 

2) Elektronicky dne 13.6.2017 pozvánka cestou OVVI na presentaci studie řešení Náměstí 
Republiky. 

3) Elektronicky dne 17.6.2017 odpověď odboru majetkoprávního – p. Lenka Sachová. 
4) Elektronicky dne 19.6.2017 informace cestou OVVI k Olomouckému půlmaratonu. 
5) Elektronicky dne 22.6.2017 informace cestou OVVI k omezení tramvajového provozu a 

silniční dopravy – ul. Legionářská a Hodolanská. 
6) Elektronicky dne 26.6.2017 od TSMO a.s. rozpis prací na červenec 2017. 
7) Elektronicky dne 25.6. korespondence ČEZ Distribuce, registrace poptávky 
8) Průběţně korespondence ve věci sečení ploch TSMO a.s. s p. Koubkem, řešení nedostatků.  

 
     B) Odeslaná pošta:  

1) Elektronicky urgence na SNO a.s./p. Malík na provedení opravných prací na místní prodejně 
HRUŠKA. Navazovalo telefonické jednání a příslib realizace. 

2) Elektronicky p. Petr Kubík ve věci poţadavků KMČ na podstatné zlepšení kvality seče 
v zkrácení termínu max. na 1 týden. Komplexní provedení včetně úklidů chodníků a trávy 
z ploch. 

3) Elektronicky poţadavek na TSMO a.s - p. Čecha na svolání místního šetření ve věci úpravy 
svodidel na ul. Na Pevnůstce.  
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4) Elektronicky upozornění na TSMO a.s. - Ing. Fryc (provozní náměstek) na řešení propadající 
se uliční vpusti před prodejnou HRUŠKA. 

5) Urgence elektronicky na provedení klempířských prací na dřevěných prvních v MČ Radíkov. 
6) Elektronicky poţadavek na MMOl – OŢP Ing. Štěpánková na prověření stavu (prorůstání 

stromů z pozemku města do vzdušného vedení nn) na ul. U Skalky. 
7) Elektronicky odeslán návrh odměn členům KMČ za 06/2017 na OVVI na mzdovou účtárnu.  
     

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

- jednání dne 17.6.2017 ve věci IZ Hasičská zbrojnice, víceúčelový objekt s náměstkem 
primátora JUDr. Martinem Majorem, MBA, a Ing. Janem Langrem v Radíkově. Na jednání 
navazovala další schůzka 22.6.2017 u nám. Mgr. Ţáčka za přítomnosti nám. primátora JUDr. 
Martina Majora, MBA, Ing. Langra - ved. odboru ochrany a Ing. Šnajdra z odboru investic. 
Cílem je sníţení nákladů na modernizaci objektu. Podána stručná informace o moţném 
řešení. 

- provedené změně rozpočtu KMČ v 05/2017 a převodu částky na zpracování IZ odborem KaR. 
Zatím bez reakce – prověří vše Ing. arch. Obenaus. 

- zpoţdění tisku Radíkovského informačního zpravodaje č. 4/2017 (dovolená tiskárna). Bude 
roznos aţ 19.7.2017. 

- zájmu na krátkodobé vyuţití starého fotbalového plácku u skalky (Horní hřiště) ke sportování 
dětí z tábora RS Chata Pod věţí. KMČ nemá připomínky. Provozovatel RS upozorněn na 
nevyhovující oplocení a riziko padání míčů na soukromé pozemky.  

  
2) V rámci dalšího jednání k problematice MČ Radíkov byly předneseny tyto připomínky k řešení: 
       -  zanešený sběrný ţlab u místního hostince – Ing. Rešl. Vyčistí pracovník TSMO a.s. p.Kouřil 

  - propad nově zaasfaltované vodovodní přípojky a praskání vozovky na ul. Malinovského  
    u zastávky MHD – Ing. Rešl. Budou poţádány TSMO a.s. o provedení kontroly rozkopávky a 

následné reklamace u zhotovitele opravy.   
  - bylo jednáno s ČEZ Distribuce ve věci ořezů stromů na ul. Na Suchých loukách – zajistil Ing. 

Bednář. 
  - poţadavek p. Koblihy na zbudování veřejného osvětlení do prostoru Horního hřiště. Vyjádření 

KMČ: jedná se o chatovou lokalitu, kde vyjma lokality Dolansko se veřejné osvětlení nebuduje. 
Jde v daném případě o investiční akci. Není prioritou KMČ.    

 
V. Nové požadavky  

Usnesení z jednání            
 

1) Prověřit situaci na odboru KaR ve věci stavu zpracování IZ Lokalita Na Suchých loukách. 
KMČ poskytl finanční příspěvek změnou rozpočtu KMČ. Prověřit kdy dojde k realizaci 
vodorovného dopravního značení k Radíkovu.    

                                                                                                 Termín: do 10.8.2017 – zajistí Ing. arch.Obenaus                                                            
 
 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 14.8.2017 v 19,30 hod. 
     Jednání ukončeno v 20,10 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 PhDr. Pavel Urbášek (elektronicky)   
                     Náměstek primátora Mgr. Filip Ţáček (elektronicky)  
                     Člen RMO Ing. Jaromír Czmero (elektronicky) 
                     vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                     Městská policie Olomouc – ředitel (elektronicky) 
                     Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                     Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov                                                                                                                                      


