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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 08/2017 

konané dne 14.8.2017  
 
I. Zahájení 

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

    K zápisu z jednání KMČ  10.7.2017 nebyly připomínky. 
           Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 10.7.2017 a konstatováno    

následující:  
              Ad 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. Termím realizace – předpoklad září, říjen 2017 – úkol trvá ( ul. Na 
Suchých loukách a vodorovné dopravní značení komunikace od Sv. Kopečka) – informaci podal a 
dále sleduje Ing. arch. Obenaus   

            
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta: 
1) Dne 13.7.2017 dopis od ČEZ Distribuce – stanovisko k záměru KMČ o úpravu vzdušného 

vedení VN 22 kV v lokalitě podél Lošovského potoka.  
2) Dne 27.7.2017 email od DPMO ve věci ukončení opravy TT Pavlovičky.  
3) Dne 26.7.2017 email ve věci předávání informací KMČ jen cestou OVVI. 
4) Dne 27.7.2017 od TSMO a.s. plán prací TSMO a.s. v obvodu MČ Radíkov. 
5) Dne 27.7.2017 od TSMO a.s. sdělení Ing. Kubíka ve věci dokončení seče v MČ Radíkov. 
6) Dne 31.7.2017 – sdělení a pokyny k nahlášení veřejných akcí SDH na r. 2018 jako podklad 

k povolení s průběhem po 22 hod. Podklad pro jednání KMČ. 
7) Dne 3.8.2017 elektr. korespondence s SDH ve věci zabezpečení akce Litovelský otvírák.  
8) Dne 9.8.2017 email od TSMO a.s. Ing Fryc, potvrzení opravy zasklení na čekárně MHD. 
9) Dne 10.8.2017 email – pozvánka na konferenci Bezpečné a chytré město 19.9.2017 hotel 

Flora Olomouc. 
10) Dne 10.-11.8.2017 nahlášení termínu akcí po 22 hod. od SDH Ol.-Radíkov. 
11) Dne 13.8.2017 pozvánka od KMČ Droţdín na oslavy 750 let první písemné zprávy o 

Droţdíně. Akce se koná od 14 hod. 
 
     B) Odeslaná pošta:  

1) Dne 11.7.2017 – rozeslání zápisu 07/2017 KMČ dle rozdělovníku. 
2) Dne 12.7.2017 – rozeslání elektronické verze Radíkovského informačního zpravodaje 

č.4/2017. Navazovala distribuce tištěného čísla. 
3) Dne 18.7.2017 odeslání výzvy SDH k nahlášení termínů a odpovědných osob za akce SDH 

v roce 2018, jako podklad pro jednání KMČ a OVVI a vydání vyhlášky města pro rok 2018. 
Termín předloţení na OVVI je 31.8.2017. 
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4) Dne 27.7.2017 email na Ing. Kubíka, TSMO a.s. ve věci nedostatků a nedodělků v sečení 

ploch v MČ Radíkov. 
5) Dne 9.8.2017 email na TSMO a.s., nám. Ing. Fryc ve věci rozbití skleněných výplní na 

čekárně MHD a ţádosti o zajištění opravy. 
6) Dne 13.8.2017 rozeslání pozvánky na jednání KMČ 14.8. 
7) Emailem odeslán návrh odměn členům KMČ za 07/2017 na OVVI na mzdovou účtárnu.  
     

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

- nutnosti sledovat další vývoj IZ Hasičská zbrojnice, víceúčelový objekt - září 2017. 
- problémech kolem sečení v MČ Radíkov, seč v 07/2017 jiţ byla na dobré úrovni, hotovo za 1 

týden, drobnosti se průběţně doladí. 
- termínu sběrových sobot 2018, beze změn 1x ročně, pro Radíkov jaro. 
- nákladech na záměr pro sportoviště Mladých hasičů. Nabídka ČEZ Distribuce cca 900 000,- 

Kč + DPH. Je to nereálné z hlediska zajištění finančního krytí. 
- tom, ţe 14.8.2017 proběhla úprava svodidla na ul. Na Pevnůstce u zrcadla. 
- nutnosti včas odeslat poţadavky KMČ na rok 2018 a to opravné práce na místních 

komunikacích a zimní údrţba zeleně 2017/2018. Na příštím jednání všichni předloţí návrhy a 
poţadavky. 

- nutnosti další urgence přislíbených opravných prací na místní prodejně HRUŠKA od SNO a.s. 
– p. Ivo Malík. Bylo slíbeno na 05/2017.  

- 6. ročníku setkání křesťanské mládeţe ve dnech 15. - 20.8.2017, které se dotkne i Sv. 
Kopečka. 

- o provedené opravě kanálové vpusti před prodejnou HRUŠKA. Hrozil propad vozovky vč. 
vpusti. Opravily v krátké době TSMO a.s. 

 
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,   
opětovně připomenuto p. Kouřilovi 

  - 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.   
  - Ing. Rešl informoval, ţe Radíkov se dostal opět do pásma s rizikem včelího moru/výskyt v kú. 

Samotíšky a o umístění nových včelstvech v kú. Radíkov u Olomouce. 
 -  p. Kováčik informoval o nesvítících sloupech VO. Bude nahlášeno po dohodě. 
    

V. Nové požadavky  
Usnesení z jednání            

 
1) Předloţit návrhy na opravné práce na místních komunikacích v roce 2018 a návrhy na zimní 

údrţbu zeleně 2017/2018. 
                                                           Termín: jednání KMČ 09/2017 – zajistí všichni, předseda odešle                                                           

 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 11.9.2017 v 19,30 hod. 

     Jednání ukončeno v 20,20 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                                                                                                                                      


