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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 12/2017 

konané dne 11.12.2017  
I. Zahájení:                                                                                                           Zahájení v 19,30 hod. 

      V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. Přítomní popřáli vše nejlepší 
k ţivotnímu jubileu paní Prášilové.  

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  13.11.2017 nebyly připomínky. 

            Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 13.11.2017 a konstatováno    
následující k uloţeným úkolům: 

             Bod V. zápisu z 13.11.2017 – úkol č.1)  trvá, doplnit do soupisu poţadavků na opravy MK vpusť na 
ul. Lošovská a Vrchní, úkol č.2) se sleduje a bude splněn v poţadovaných termínech.                                       

IV. Zápis z jednání 
A) Došlá pošta: 
1)    Email z 16.11.2017 od OVVI – změny v odměňování členů a předsedů KMČ. 
2) Průběţná emailová korespondence mezi KMČ ve věci změn v odměňování členů KMČ. 
3) Email z 21.11.2017 od OŢP – Ing. Steigerová ve věci zimní údrţby 2017/2018 zeleně v MČ 

Radíkov. 
4) Email z 23.11.2017 od vedoucího odboru VVI – pozvánka na jednání s primátorem ve věci 

východní tangenty. Později zrušeno. 
5) Email z 23.11.2017 od TSMO a.s. Ing. Kubík ve věci hrabání listí v MČ Radíkov. 
6) Průběţná korespondence s SDH Ol. - Radíkov ve věci zajištění mikulášské nadílky a 

rozsvěcování vánočního stromečku. 
7) Email z 24.11.2017 od OVVI ve věci nahlášení termínů jednání KMČ v roce 2018. 
8) Email z 28.11.2017 od OI Ing. Šnajdr – informace k investicím v roce 2018 v MČ Radíkov. 
9) Email z 28.11.2017 od OVVI ve věci záměru města uspořádat masopustní průvod se 

zapojením i komisí – občanů městských částí. 
10) Email z 6.12. 2017 – pozvánka na punč s primátorem. 
11) Email z 12.12.2017 od OVVI – vánoční a silvestrovský provoz MHD.  

 

B) Odeslaná pošta:  
1) Emailová korespondence ve věci přípravy zpravodaje č.6/2017. 
2) Email 16.11.2017 na TSMO a.s. ve věci zimní údrţby a nastavení součinnosti s místním 

pracovníkem TSMO a.s.  
3) Email 22.11.2017 s TV Morava – natáčení spotu „Jak se ţije v Olomouci - Radíkově“. 
4) Emaily – průběţně ve věci ozelenění v lokalitě Pod Bořím, zpracování studie. 
5) Email 28.11.2017 na odbor investic ve věci plánovaných akcí r. 2018 v MČ Radíkov. 
6) Průběţná korespondence s SDH – p. Bernard ve věci zajištění akcí – mikulášská nadílka, 

rozsvěcování stromečku, výroční hasičská valná hromada 2017.    
7) Průběţná korespondence se členy KMČ. 
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     C) Projednávaná problematika   
 1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o: 

- návrhu rozpočtu města Olomouc na rok 2018 – bude schvalovat ještě ZMO 19.12.2017 a 
investicích v MČ Radíkov v roce 2018. 

- připravovaných slavnostech masopustu v centru Olomouce v roce 2018.  
- termínech jednání KMČ v roce 2018, kopíruje skladbu roku 2017 – viz příloha zápisu. 
- reakci primátora na spot o Radíkově ve věci sportoviště pro mladé hasiče (vedení 22 kV – 

kabelizace a nové úsekové odpojovače 22 kV), nacenění ČEZ Distribuce na 1 mil. Kč. KMČ 
projedná během I/IV 2018. 

- stavu opravy plakátovací panelu poškozené vichřicí dne 28.10.2017, řeší TSMO a.s. 
- o průběhu vydařené akce „Rozsvěcování vánočního stromečku“ v neděli 10.12. Byla veliká 

účast občanů, chatařů i chalupářů.  Poděkování patří hasičům, vedoucím Mladých hasičů paní 
Klárce a Zuzce i všem dalším, kteří akci připravili.  
Akci finančně podpořila i naše KMČ.    

- distribuci zpravodaje, která proběhne v 50-tém týdnu včetně novoročenek PF 2018.  
- čerpání rozpočtu KMČ na rok 2017.    
- stavu řešení ozelenění veřejného prostoru na ul. Pod Bořím, studie a realizace r. 2018-2019. 
- změnách v systému odměňování členů KMČ, RMO schválila, bude projednáváno na ZMO, 

bude nový statut KMČ a jednací řád.    
- nutnosti projednat s TSMO a.s. dokončení úklidu spadaného listí v Radíkově. 

                 

V. Požadavky na vedení KMČ 
Usnesení z jednání            

1) Odeslat poţadavky na opravy MK v roce 2018 v MČ Radíkov dle nových kritérií/tabulky.  
                                                                                               Termín do 31.12.2017 – Zvěřina 
 

2) Zabezpečit v součinnosti se členy KMČ dodrţení všech poţadovaných termínů vůči OVVI. 
                                                                       Průběţně dle stanovených termínů – Zvěřina 
 

3) Uplatnit v rámci probíhají změny územního plánu města poţadavky související s řešením ulic 
Na Suchých loukách v návaznosti na rozpracovaný investiční záměr. 

                                                             Termín sledovat průběţně – odpovídá Ing. Arch. Obenaus    
 

VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 8.1.2018 v 19,30 hod. 

     Jednání ukončeno v 20,55 hod.  
     Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     Zápis ověřil:                                                                                                 

                                                       Komise městské části č. 21                                                                                                                                                                        
                                                          Olomouc - Radíkov 

                                                 Předseda Ing. Jan Zvěřina            
                                                             

 
 
 
 

Na závěr jednání poděkoval předseda KMČ všem členům za spolupráci a práci pro občany 
městské části Olomouc-Radíkov  

a popřál příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2018 hodně zdraví. 

 
 

 
 

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       
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    PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2018 

 
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1 
 
Program jednání : 
1) Projednání připomínek přítomných občanů. 

2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady. 

3) Došlá a odeslaná pošta. 

4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání. 

5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ, poţadavky na MMOl).                                    

Plán jednání KMČ v roce 2018 (v pondělí 19,30 hod.). 
 
  8. ledna Pondělí                          
12. února Pondělí   
12. března Pondělí   
  9. dubna                 Pondělí   
14. května          Pondělí   
11. června Pondělí   
  9. července Pondělí   
13. srpna Pondělí   
10. září Pondělí   
  8. října Pondělí   
12. listopadu  Pondělí   
10. prosince Pondělí   

             
 

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám 

termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě 

vzniklých problémů během roku 2018.  

 
                                                                                       Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc - Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing. Jan Zvěřina  
 
 
                                                                                                                

 
 
 
 
                                                                 


