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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 04/2018 

konané dne 09.04.2018  
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                              
                         Ing. arch. Milan Obenaus                              
                            p. Františka Prášilová  
     Nepřítomen:   p. Jaroslav Kováčik omluven/neschopenka    
 
III. Schválení minulého zápisu 

     K zápisu z jednání KMČ  12.3.2018 nebyly připomínky. 
            Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 12.3.2018 a konstatováno    

následující k uloţeným úkolům: 
             Bod V. zápisu z 12.3.2018:  
             -úkol č.1) splněn - odeslán dopis č.j.: 03/2018-Zv ze dne 15.3.2018.   
             -úkol č.2) opravné práce na rampě místní prodejny HRUŠKA, poţádán p. Malík ze SNO a.s. o       

nacenění prací se schůzkou na místě. SMO a.s. – p. Malík byl opětovně vyzván ke schůzce na 
místě samém, ale termín nestanovil. Byly vybrány další návrhy na opravné práce na MK s TSMO 
a.s.(Ing. Fryc, p. Čech)  poţádány emailem ze dne 27.3.2018 s fotodokumentací o nacenění 
dalších prací na MK v MČ Radíkov v roce 2018.  

 
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta (výběr): 
1)  Průběţná korespondence s výborem SDH Olomouc-Radíkov a členy KMČ MČ Radíkov. 
2)  Email z 4.4.2018 od p. Hály, zástupce vedoucího kanceláře primátora ve věci přehledu 

vydávaných periodických tiskovin v SMOl (zahrnuje i Radíkovský informační zpravodaj). 
3) Průběţné informace od OVVI a DPMO ve věci změn tras linek MHD v souvislosti s opravami 

městských komunikací a zahájením 1. etapy plánu protipovodňových opatření na řece Moravě 
v centru města (most u Bristolu).    

4)  Email dne 10.4.2018 od OVVI ve věci „Veřejného projednávání návrhové části plánu udrţitelné  
mobility“ 2.5.2018 v 17,00 hod. v sále zastupitelstva, Hynaisova ul. 10. 
 

B) Odeslaná pošta (výběr):  
1) Email 13.3.2018 na patrona KMČ a člena RMO Ing. Czmera ve věci elektronické podoby 

dokumentace IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt. 
2) Email 13.3.2018 – urgence u Ing. Holého ve věci realizace vodorovného dopravního značení 

na místní komunikaci Sv. Kopeček – Radíkov. 
3) Průběţně emaily ve věci zjištění opravy plakátovací tabule. 
4) Dopis č.j.: 03/2018-Zv ze dne 15.3.2018 – závěry jednání dne 2.3.2018 ve věci IZ HZ 

Radíkov, víceúčelový objekt. 
5) Email 17.3.2018 na odbor investic Ing. Šnajdr ve věci investiční akce na ul. Přehradní. 
6) Email p. Holubčíková TSMO a.s. - plakátovací tabule. 
7) Email 27.3.2018 na prov. náměstka Ing. Fryce a obch. zástupce p. Čecha ve věci dodatku 

opravných prací na MK a posouzení stavu propadů u kanalizačních šachtic. Doloţena 
fotodokumentace. 
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8) Email 5.4.2018 na OKaR – Ing. arch. Křenková – vyţádání informací o jednání s firmou 
(aktualizace IZ HZ). 
 

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

- zrušených akcích v Radíkově z důvodů větrné kalamity v okolních lesích (závody mascherů, 
akce Ukliďme Česko-úklid lesa kolem Radíkova, asi bude zrušena i akce Hasičský pochod 
kolem Radíkova). 

- o jednání na odboru ochrany MMOl – za účasti Ing. Langra, zástupkyně OKaR Ing. arch. 
Křenkové, vedoucí oddělení OVVI Bc. Horňákové. Cílem přepracování je sníţení nákladů na 
realizaci IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt. 

- kalamitě v okolních lesích, popadané stromy jsou zpracovávány lesními firmami. V neděli 
8.4.2018 opětovně došlo k vývratům cca 30 stromů vlivem silné vichřice jiţních směrů.   

- několika připomínkách občanů k činnosti místního pracovníka TSMO a.s. KMČ doporučuje se 
občanům přímo se obracet na vedení TSMO a.s. s případnými stíţnostmi. 
 

2) Ing. Bednář podal  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 31. května 2018.   

 

V. Požadavky na vedení KMČ 
Usnesení z jednání            

  
1)  Znovu písemně oslovit SNO a.s. cestou ředitele, s cílem zabezpečit cenovou nabídku na 

opravné práce rampa prodejna HRUŠKA. 
Termín: do 30.4.2018  
Odpovídá: Zvěřina 

 
2) Vyspecifikovat zhotovitelské firmě v součinnosti s TSMO a.s. provedení opravných prací na 

odstranění závad na městských komunikacích, včetně dodatečně naceněných dalších oprav.  
 

                                                                       Termín: do 30.4.2018 dále dle termínu realizace 
Odpovídá: Zvěřina   

  
 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 11.5.2018 v 19,30 hod. 

     Jednání ukončeno v 20,15 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                                                               


