
- 1 - 

ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 07/2018 

konané dne 09.07.2018  
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  11.6.2018 nebyly připomínky. 
            Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 11.6.2018 a konstatováno  

následující k uloţeným úkolům: 
             Bod V. zápisu z 11.6.2018:  
              Na bod 1) vodorovné dopravní značení – úsek vršina směr Radíkov: opakovaný poţadavek 

vznesen cestou OVVI 14.5.2018. K danému jsme obdrţeli toto vyjádření: Dopravní značení bylo 
zpracováno a zasláno k vyjádření dotčeným orgánům. Po obdržení všech vyjádření požádá OKR 
správní orgán o stanovení dopravního značení. 

              Na bod 2) poţadavky na zprůjezdnění paralelních ulic s ulicemi Pavlovická a Chválkovická. 
Cestou OVVI – obdrţeli jsme následné vyjádření: S uvedeným požadavkem OKR zásadně 
nesouhlasí, jelikož se jedná o zklidňující opatření, jehož cílem je zamezení objíždění ul. 
Chválkovické přes klidnou část Chválkovic.   

               
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta (výběr): 
1) Průběţná elektronická korespondence s výborem SDH Olomouc-Radíkov a členy KMČ MČ 

Radíkov. 
2) Dopis odboru stavebního pod č.j.: SMOL/082973/2018/OS/PK/Kra ze dne 4.6.2018 ve věci 

zahájení stavebního řízení (stavebník Lesy ČR s.p. Hradec Králové) na stavbě „LC Fortní + 
RAM“ SO 102.1 – odvodnění, investice“. Oprava komunikace Sv. Kopeček ZOO – směr Fort 
Radíkov. 

3) Elektronicky průběţně informace odboru VVI ke změnám v trasování objíţděk ve městě 
Olomouc z důvodů výstavby mostu na ul. Komenského a oprav tramvajové trati a dalších ulic ve 
městě Olomouci. 
 

B) Odeslaná pošta (výběr):  

1) Průběţná korespondence mezi členy KMČ.  
2) Elektronicky poţadavek na doručení příspěvků do Radíkovského informačního zpravodaje 

4/2018. 
3) Elektronicky korespondence s vedoucí oddělení přípravy investic Ing. Holoušovou ve věci 

dalšího postupu přípravy PD akce HZ Radíkov, víceúčelový objekt (příprava podkladů pro 
výběrové řízení na zhotovitele PD) a dále dotaz na připravenost akce „Radíkov, rekonstrukce 
vodárenské nádrţe“.       
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     C) Projednávaná problematika   
 1)  Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o: 

- kladném a jednomyslné rozhodnutí RMO dne 19.6.2018 ve věci dalšího pokračování projekční 
přípravy stavby HZ Radíkov, víceúčelový objekt s termínem realizace stavby v roce 2019 dle 
vyjádření primátora a náměstků primátora Mgr. Ţáčka a náměstka RNDr. Jakubce. 

- dočerpání finančních prostředků na opravy místních komunikací (zůstatek cca 70 000,-Kč). 
Návrh na provedení výměny obrubníků na parkovišti ul. Pujmanové – bez připomínek. Z této 
částky se bude hradit i vodorovné dopravní značení ve výši cca 3 000,-Kč. Oprava mobiliáře 
bude hrazena z prostředků KMČ pro rok 2018.  

- opětovné diskusi v tisku ve věci parkování na Sv. Kopečku. 
- pokračující 2. etapě spotů TV Morava na téma investice v MČ, měla by přijít na řadu i MČ 

Radíkov (HZ Radíkov, ul. Na Suchých loukách apod.). 
- jednání na odboru investic ve věci HZ Radíkov, realizace stavby na ul. Přehradní. Akce budou 

sledovány tak, aby bylo reálné plánované finanční částky v rozpočtu města na rok 2018 plně 
vyuţít. 

- tom, ţe ve středu 11.7.2018 proběhne oprava regulační stanice vodovodního řadu u prodejny 
HRUŠKA. Přerušení dodávky vody pro celý Radíkov. 

- ukončení opravy plakátovací tabule naproti zastávky MHD, zůstává oprava prvku-zábradlí u 
vchodu do prodejny HRUŠKA (nabídková cena 5 500,- Kč (bez DPH).       

- změně termínu srpnového jednání KMČ a to nově v termínu 6.8.2018. Na jednání KMČ 
odsouhlaseno.  

- sečení zelených ploch v Radíkově. S ohledem na suché počasí v červenci dle rozpisu TSMO 
a.s. neproběhne, předpoklad další seče srpen 2018. Změna nasazeného termínu dle potřeby 
se dohodne v 8/2018      

2) Ing. arch. Obenaus sdělil  informace ve věci realizace vodorovného dopravního značení s cílem 
zlepšení kázně řidičů na příjezdu i odjezdu z Radíkova. Předpokládané náklady cca 3 000,- Kč. 
Zadáme zpracování cenové nabídky (projednání s firmou Sekne, schválení PČR – dopraváci a 
vlastní realizaci). Objednávku na základě nabídky vystaví OVVI z podkladů KMČ od SEKNE.     

 
3) Petiční akce k výstavbě „Východní tangenty“ končí ve čtvrtek 12.7.2018. Podpisy lze na listinu 

přidat do 11. hod. Listiny převezme od Ing. arch. Obenause petiční výbor.   
 

V. Požadavky na vedení KMČ/OVVI 
Usnesení z jednání             

1)  Projednat s Dopravní policií Olomouc moţnost/systém provádění kontrol v MČ Radíkov. 
Konzultace na OKaR – Ing. Luňáček. 
                                                                          Úkol trvá – prověřit do 31.7.2018 
                                                                          Zajistí Ing. Zvěřina 
 

2)  Přepracovat rozpočet KMČ na rok 2018 v segmentu finančních prostředků přidělených 
odborem dopravy. Nechat ocenit TSMO a.s. nově navrţené úseky údrţby – převáţně 
výměna obrubníků parkoviště a ul. Pujmanové při dodrţení rozpočtu čerpání do 300 000,- Kč 
vč. DPH a vodorovné dopravní značení.  
                                                                              Termín po nacenění TSMO a.s. a SEKNE    
                                                                          Zajistí: Ing. arch Obenaus, Ing. Zvěřina 

VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 6.8.2018 v 19,30 hod. 

     Jednání ukončeno v 20,10 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                                                               


