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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 09/2017 

konané dne 11.9.2017  
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. Jaroslav Kováčik    
                         Ing. arch. Milan Obenaus  
                            p. Františka Prášilová    
     Nepřítomi        p. Karel Jílek  
 
III. Schválení minulého zápisu 

    K zápisu z jednání KMČ  14.8.2017 nebyly připomínky. 
            Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 14.8.2017 a konstatováno    

následující k uloţenému úkolu:  
              Ad 1) Předloţit návrhy na opravné práce na místních komunikacích v roce 2018 a návrhy na zimní 

údrţbu zeleně 2017/2018. 
            Bylo předloženo několik návrhů na rok 2018, nutno ještě doplnit předsedovi KMČ do 

25.9.2017. 
                                                           Termín odeslání požadavků:  –  30.9.2017 odešle předseda KMČ 

IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta: 
1) Dne 28.8.2017 elektronicky o TSMO a.s. plán prací v MČ Radíkov – září 2017 
2) Dne 28.8.2017 sdělení Ing. Kmoníčkové se zdůvodněním ve věci kontroly místních 

komunikací s ohledem na jejich poškozování při stavební činnosti. 
3) Dne 24.8.2017 elektronicky pozvánka primátora na slavností spuštění pítka na Horním a 

Dolním náměstí. 
4) Dne 11.9.2017 elektronicky poţadavek vedoucího OVVI – PhDr. Šípa na předloţení 

poţadavků KMČ na akce investiční povahy jako podklad pro rozpočet města na rok 2018. 
5) Průběţná korespondence od členů KMČ. 
6) Elektronicky sdělení Ing. Steigrové z MMOl, odbor ŢP o plánovaném kácení starých švestek 

ul. U Skalky. 
7) Elektronicky dne 11.9.2017 od TSMO a.s. přehled skutečných nákladů na opravné práce na 

MK v Radíkově. Přidělená částka 300 000,- Kč byla vyčerpána. 
8) Elektronicky dne 11.9.2017 sdělení OVVI ve věci řešení IZ – ul. Na Suchých loukách a 

vodorovného značení bílá plná čára Radíkov - Sv. Kopeček. Posuzuje nyní Policie ČR. 

B)  Odeslaná pošta:  
1) Dne 22.8.2017 – elektronicky ţádost na vedení TSMO a.s. na odstranění betonového bloku 

(pozůstatek základů patky DZ na ul. Malinovského). 
2) Poţadavek dne 22.87.2017 na p. Kubíka z TSMO a.s. - zajištění sečení plochy zeleně kolem 

svodidel na ul. Na Pevnůstce. 
3) Dopis č.j.:05/2017-Zv ze dne 27.8.2017 ve věci HZ Radíkov, víceúčelový objekt, zadání 

změny IZ – závěr schůzky dne 22.6.2017. 
4) Dopis čj. 06/2017-Zv ze dne 28.8.2017 na OVVI ve věci MČ Radíkov, podklady pro vyhlášku 

města (problematika nočního klidu na rok 2018). 
5) Průběţná korespondence se členy KMČ a SDH. 

 
     C) Projednávaná problematika   
 1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o: 
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- výsledku místního šetření v lokalitě ul. Pod Bořím ve věci poškozování místní komunikace a 
chodníků za účasti Stavebního úřadu a MMOl – odbor správy městských komunikací a MHD. 

- provedené oprav na prodejně HRUŠKA – zajistila SNO a.s., oprava plynového topení, 
zabudování dveří mezi kompresorovnou a rozvody vody, oprava okapového chodníku u štítu 
směr zvonice, chybí dodělat opravu střechy nad rampou a umístění sněhových zábran na 
háky na střeše. 

- upozornění na zasahující větve do profilu komunikace ul. Na Pevnůstce část nad ulicí Vrchní. 
Částečně ze soukromého pozemku a zbytek vyrůstající z parcely Lesů ČR s.p. Nutno řešit 
ořezy. 

- nutnosti vyţádat si cenovou nabídku na opravu vánoční výzdoby pro objekt Náprstkova 1, 
vystavení objednávky OVVI a realizaci/dodání výzdoby do 15.11.2017. Zajistí Ing. Bednář a 

Zvěřina.  
- krádeţi dlaţdic okapového chodníku u rampy na prodejně HRUŠKA. 
- společném dopisu KMČ Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček, Droţdín, obec Samotíšky pro jednání 

ZMO dne 11.9.2017 ve věci východní tangenty a navazujících problémů souvisejících 
s přímým spojením lokality Sv. Kopeček – Chválkovice, Pavlovičky. 

- a předloţil návrh na vystavení objednávky na zajištění slavnostního rozsvěcování vánočního 
stromečku 2017. Dohodnuta částka 5 000,- Kč. Přítomní souhlasili.     

- novoročenkách 2018 a jejich zajištění. Přítomní souhlasili. Bude nutná nabídka, objednávka 
OVVI pro zhotovitele. Termín dodání 30.11.2017. 

- rozbitých oknech na místní čekárně MHD. Opravu zajistili TSMO a.s. 
- urgenci údrţbových prací na místních vodotečích a vodárenské nádrţi. Práce zajišťuje 

správce a to odbor majetkoprávní p. Brázdová. Příslib realizace. 
- poškozeném DZ na místní komunikaci z Radíkova na Sv. Kopeček (DZ omezení rychlosti na 

50) a to před „vršinou“. 
- brzkém provedení oplechování dřevěných prvků mobiliáře.  
- záměru o uplatnit do plánu investic na rok 2018 a) opravu vodárenské nádrţe - realizace, b) 

posouzení zpracovaného IZ HZ, víceúčelový objekt a zahájení zpracování PD na HZ Radíkov, 
víceúčelový objekt.   

2) V rámci dalšího jednání k problematice MČ Radíkov byly předneseny tyto připomínky k řešení: 
Ing. arch. Obenaus:  
a) návrh na doplnění dopravního značení v ulici Malinovského s cílem motivovat řidiče 

k dodrţování povolené rychlosti v obci. 
b) Prověření moţnosti provedení sešroubování prasklých dřevěných prvků mobiliáře (prověřit 

reálnost u místního odborníka). Zajistí Ing. Rešl, Ing. arch. Obenaus. Termín do 20.9.2017. 

c) Návrh na provedení nátěru vstupních dveří na objektu Náprstkova – z rozpočtu KMČ r. 2017. 
              

V. Nové požadavky na OVVI 
Usnesení z jednání            
1) na základě stíţnosti občanů na pravidelné zpoţdění linky č. 11, v ranních a odpoledních 

špičkách aţ o 15 min., KMČ ţádá o úpravu křiţovatky ulic Ţelezniční/Chválkovická a to 
zrušení světelné křiţovatky a vybudování připojovacího pruhu, jako při napojení ul. 
Švabinského na ul. Chválkovickou (směr od Sv. Kopečka). 

2) Otevřít ulici Na Zákopě pro obousměrný provoz s cílem odlehčení dopravě na ul. Chválkovická 
a Pavlovická. Současné zpoţdění MHD ve špičkách aţ 15 min. 

 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 9.10.2017 v 19,30 hod. 
     Jednání ukončeno v 20,30 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                                                                                                                                      


