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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 03/2018 

konané dne 12.03.2018  
I. Zahájení:                                                                                                           Zahájení v 19,30 hod. 

      V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.  
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  12.2.2018 nebyly připomínky. 

              Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 12.2.2018 a konstatováno    
následující k uloţeným úkolům: 

             Bod V. zápisu z 12.2.2018:  
             -úkol č.1) splněn, akce nahlášeny  do databáze akcí města na rok 2018: 
              a) Hasičský pochod kolem Radíkova dne 19.5.2018. 
              b) 12. ročník Netradiční hasičské soutěţe dne 16.6.2018, zahájení v 10 hod. 
              -úkol č.2) opravné práce na rampě místní prodejny HRUŠKA, poţádán p. Malík ze SNO a.s. o 

nacenění prací se schůzkou na místě. 
              -úkol č.3) splněn, proběhla schůzka na místě v objektu HZ SDH Ol.-Radíkov ul. Náprstkova 

s investičním náměstkem Mgr. Ţáčkem ve věci aktualizace IZ a zpracování projektové 
dokumentace HZ Radíkov, víceúčelový objekt.  

 
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta (výběr): 
1)  Průběţná korespondence s výborem SDH Olomouc-Radíkov 
2)  Email z 15.2. – informace odboru ŢP MMOl ke sběrovým sobotám 2018 
3)  Email z 23.2. - odměny členům KMČ  
4)  Email z 23.2. od OVVI Bc. Horňáková pozvánka na veřejné projednávání stavby IIB etapy PPO   

Olomouc 
5)  Email z 26.2. od OVVI PhDr. Šíp informace k natáčení cyklu „Jak se ţije v Olomouci II“ na téma 

„Investiční rozvoj městských částí“ 
6)  Email z 27.2. – změny jízdních řádů KIDSOK k 4.3.2018 
7)  Email z 5.3. – návrh textu od Ing. Heince (KMČ Droţdín) primátorovi ve věci „Východní 

tangenty“. 
 

B) Odeslaná pošta (výběr):  
1) Email 27.2. na OKaR  Ing. arch Křenková ve věci elektronické podoby dokumentace IZ HZ 

Radíkov, víceúčelový objekt 
2) Email 1.3. na odbor ŢP Ing. Štěpánková ve věci ozelenění lokality ulice Pod Bořím 
3) Email 9.3. na odbor právní ve věci legislativy GDPR a posouzení vydávaného Radíkovského 

informačního zpravodaje 

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

- zpracovaném návrhu rozpočtu KMČ na rok 2018 – varianta 1 z 12.2.2018 a seznámil 
přítomné: s předpokládanými náklady na jednotlivé opravy MK. Během března budou 
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doplněny další poloţky k dočerpání rozpočtu a provedeno nacenění obchodním zástupcem 
TSMO a.s.  

- výsledku jednání 2.3.2018 mezi předsedou KMČ a náměstkem primátora Mgr. Ţáčkem 
v objektu HZ Radíkov Je nutná redukce celkových investičních nákladů. Přítomní byli 
seznámeni Ing. Zvěřinou s řešením úsporné varianty modernizace objektu a všichni (7 
přítomných) s variantou souhlasili. K dispozici byla dokumentace IZ. Bude dojednána 
návštěva nové HZ SDH Topolany.  

- tom, ţe doposud nedošlo vyjádření Policie ČR ve věci vodorovného značení na místní 
komunikaci Sv. Kopeček-Radíkov. Pan Holý bude opět urgován k jednání s Policií ČR-
dopravní značení. 

- pořádaných akcích místního SDH  Ol. - Radíkov, které se připravují (ukliďme Česko, Hasičský 
pochod kolem Radíkova, akce související s oslavou Velikonoc, sběr šrotu a sběrová sobota 
TSMO a.s., akce FORT 5.5.)    

- jednání se zástupci firmy Tourist Centrum k lokalitě Pod Bořím. Na jednání KMČ byly sděleny 
informace a dohodnuto, ţe problematiku koridoru č. parcely 311/16 a jeho další vyústění přes 
parcelu 310 a 308 vše k.ú. Radíkov u Ol. nebude KMČ řešit.   

- pádu stoţáru na vlajku u prodejny HRUŠKA    
 

2) Ing. Bednář a předseda KMČ podali informaci o jednání s TSMO a.s. ve věci opravy poškozené 
plakátovací tabule (28.10.2017) naproti zastávky nástup MHD s tím, ţe opravné práce budou 
zajištěny co nejdříve místní firmou. Byla zpracována cenová nabídka. Předpokládá se úhrada 
nákladů na opravu z pojistné smlouvy majetku města. Nutno obratem doručit objednávku od 
TSMO a.s. Předpokládá se operativní součinnost s TSMO a.s. s dokončením opravy do 30. 
dubna 2018.   

3) Ing. Rešl informoval o včelaření v Radíkově a blízkém okolí a o nové evidenci lokalizace včelstev 
v rámci ČR.  

4) Ing. arch. Obenaus předal KMČ dokumentaci ozelenění v lokalitě Pod Bořím pro Ing. 
Štěpánkovou (OŢP), které bude doručena. 

  

V. Požadavky na vedení KMČ 
Usnesení z jednání            

1)  Odeslat náměstkovi primátora Mgr. Ţáčkovi dopis se závěry jednání dne 2.3.2018 a 
přislíbeném dalším postupu včetně doplnění termínů jednotlivých kroků přípravy akce IZ HZ 
Radíkov, víceúčelový objekt.  

                                                                          Termín: do 20.3.2018 – Zvěřina 
 

2)  Zabezpečit cenovou nabídku na opravné práce rampa prodejna HRUŠKA. SNO a.s. byla 
opětovně oslovena. Vyspecifikovat  zhotovitelské firmě v součinnosti s TSMO a.s. provedení 
opravných prací na vybraných poloţkách na opravě MK a doplnit dodatky dalších prací.  
 

                                                                      Termín do 31.3.2018, dále dle termínu realizace – Zvěřina   
  
 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 9.4.2018 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                                                               


