
- 1 - 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 06/2019 

konané dne 10.06.2019  
I. Zahájení:                                                                                                           Zahájení v 19,00 hod. 

      V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ, nového člena komise p. Kováčika a 
hosta. Přítomní popřáli jubilantovi Ing. Rešlovi pevné zdraví a životní pohodu.  
1) Jednání KMČ v MČ Radíkov v plánovaných termínech je veřejné.                                   

Kontakt na KMČ kmc21@olomouc.eu  
II.  Prezence:   
     Přítomni:        Ing. Jan Zvěřina, předseda   
                            p. Jaroslav Kováčik                           
                            Mgr.et Ing. Martin Müller 
                            Ing. arch. Milan Obenaus  
                            p. Františka Prášilová                             
                            p. Ivo Škvařil     
                            Ing. Miroslav Rešl 
      Hosté:            p. Jílek Karel 
      Nepřítomni:   Bc. Lukáš Krbeček (omluven) 
 
     Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs 
                                
III. Schválení minulého zápisu 

     K zápisu z jednání KMČ 6.5.2019 nebyly připomínky.  
     Plnění úkolů z usnesení KMČ ze 6.5.2019:   

Ad 1) MMOl potvrdil možnost realizace záměru opravy „Horního hřiště“. Na místě proběhlo dne  
29.6.2019 místní šetření (Zvěřina, Horňáková, p. Harazin, a kolega z firmy M. K. Harazin s.r.o. ve věci 
technického řešení, nacenění a montáže). Bude proveden odvoz stávajících hromad větví – hrazeno 
z rozpočtu KMČ). S ohledem na vývrat stromu 8.6. a upozornění na 6 kůrovcem napadených stromů 
na parcele města bude toto řešit odbor městské zeleně a TSMO a.s.                  Sleduje: Ing. Zvěřina 
                                                                                                                                   
Ad 2) V 18,50 hod se většina přítomných sešla na obhlídce křižovatky na ul. Na pevnůstce-odbočení 
na ul. Přehradní k posouzení požadavku p. Jílka na umístění zrcadla na betonový sloup ČEZ 
Distribuce. 
                                                                                                                                             
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta (výběr): 
1) Průběžná elektronická korespondence KMČ s SDH Ol.-Radíkov 
2) Emailem pozvánka na jednání zástupců KMČ na ul. Hynaisova ve věci záměru a technického 

řešení rozhlasového informačního systému ve městě Olomouci. 
3) Emailem dne 15.5. podkladové materiály od Ing. arch. Obenause k problematice mobility 
4) Sdělení majetkoprávního odboru S-SMOL/042858/2018/OMAJ/Tom ve věci prodeje části 

parcely v lokalitě Zahrádky. KMČ nedoporučilo. 
5) Emailem dne 20.5.2019 sdělení Ing. Smékalové o zahájení správního řízení ve věci čerpání 

studny a její zrušení na parcele za prodejnou HRUŠKA. 
6) Informace ze dne 20.5. o akci na RS Chata Pod věží a fortu „Psí útulek a Jezevčíci v nouzi“. 

Akce bude dne 15.6.2019, shoda s termínem hasičské soutěže. Kumulace dopravy … 
7) Emailem pozvánka pro předsedu KMČ na předávání Ceny města Olomouc za rok 2018. 
8) Elektronicky sdělení na KMČ o jednání RMO /kladné vyjádření/ ve věci rozšíření KMČ MČ 

Radíkov o nového člena p. Kováčika Jaroslava. Celkový počet členů komise je 9. 
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9) Emailem sdělení Ing. Steigerové o realizaci ořezů jmelí a ochmetu na lípách a dubu. Bude 
realizováno na podzim 2019 po opadu listí. 

10) Email 27.5.2019 od TSMO a.s. – rozpis prací na červen v MČ Radíkov 
11) Email 3.6.2019 cestou odboru kultury na KMČ Radíkov, Lošov, Droždín ve věci nekázně 

chatařů využívající zbudovaná místa pro odložení komunálního odpadu. 
 

B) Odeslaná pošta (výběr):  
1) Email dne 7.5.2019 Bc. Krbeček – odeslání podkladů k Plánu udržitelné městské mobility. 
2) Email – pozvánka pro předsedu KMČ na diskusní setkání s primátorem na výstavišti Flora – 

Oranžerie k problematice lidí bez domova.  
3) Dne 8.5. rozeslání zápisu z jednání KMČ za duben dle rozdělovníku. 
4) Odeslání návrhu odměn pro členy KMČ za květen 2019. 
5) Emailová korespondence s ve. odboru Ochrany Ing. Langrem. 
6) Email 14.5. – objednávka TOI na akci Netradiční hasičská soutěž 15.6.2019. 
7) Email 19.5. dopisovatelům příspěvků do Radíkovského informačního zpravodaje č.3/2019. 
8) Email 28.5. Ing. Luňáčkovi – návrhy a náměty na doplnění záměrů Plán udržitelné mobility ve 

městě Olomouci. 
9) Email 3.6. – vyjádření KMČ pro Ing. Jasinského k problematice nekázně chatařů a chalupářů 

při ukládání na komunálního opadu na určená stanoviště i v MČ Radíkov. Možná řešení.   
 

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

- přítomnosti na předávání Ceny města Olomouce za rok 2018 a semináři k problematice 
bezdomovectví – v Oranžerii /areál FLORY Olomouc/. 

- dořešení podmínek pro montáž zrcadla na ul. Náprstkova (sdělení, že DZ bude na pozemku 
města). 

- tom, že náměstek primátora Mgr. Hekala se vzdal funkce náměstka i člena RMO. V současné 
době bude situaci řešit RMO a ZMO. 

- pokynu města k řešení situace na kontejnerových stáních. V MČ Radíkov jsou kontejnerová 
stání v pořádku, chybí víko na červené nádobě na tetrapak na ul. Malinovského u odbočení ul. 
U Skalky.  

- hasičské soutěži ve dnech 14.-15.6.2019. Kulturní program na hřišti za prodejnou HRUŠKA, 
vlastní soutěž akce na ul. Přehradní. Předpokládaná účast 10-12 družstev. 

- tom, že 20.6. proběhne v objektu Náprstkova 1 setkání předsedů KMČ Droždín, Lošov, Sv. 
Kopeček a Radíkov.   

- zadané opravě místní čekárny MHD. 
- a seznámil přítomné o dopisu adresovaném p. Koubkovi a Ing. Dostálové ve věci neuspo-

kojivého průběhu seče počátkem června. Náprava byla sjednána obratem následující den.   
- lokalitě Horního hřiště, dopisu p. Doseděla a nutnosti skácet suché stromy na turistické stezce 

(žlutá značka).   
2) Ing. Jílek přednesl požadavek na výměnu mříží u lapače u svého RD. Mříže jsou neúnosné pro 

těžká nákladní vozidla. Oprava bude řešena z prostředků KMČ na opravu komunikací v roce 
2020, případně z nedočerpaných prostředků r. 2019.  

3) Paní Prášilová přednesla připomínky k nutnosti častějšího úklidu šišek z chodníku poblíž RD 
Dosedělových a k prorůstání trávy v dřevinách. U borovic budou požádáno u TSMO a.s. o ořez 
nad chodníkem /pravděpodobně až v době vegetačního klidu/.   

 

V. Požadavky na vedení KMČ/odbor kultury 
Usnesení z jednání:            
1) Přítomní členové komise nesouhlasili požadavkem na umístění DZ – zrcadlo na 

křižovatce ul. Na Pevnůstce-ul. Přehradní. Je to zóna s max rychlostí 30 km/hod. Při 
odbočování na ul. Přehradní doleva je nutno rychlost přizpůsobit rozhledovým poměrům a 
provozu na komunikaci a řídit se příslušnou dopravní vyhláškou. Podobných míst z hlediska 
rozhledových poměrů je v MČ Radíkov řada např. i při vyjíždění z vlastního pozemku.   
Dle našeho poznání je vše dáno dodržování dopravních předpisů /rychlost, stopka apod./, 
kázni řidičů i chodců.    

                                                                                                 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 8. července 2019 v 19,00 hod.       
     Jednání ukončeno v 20,00 hod.  
     Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     Zápis ověřil:                                                     
                                             

Komise městské části č. 21 
        Olomouc - Radíkov 
                                   Předseda Ing. Jan Zvěřina            
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Zápis obdrží:  všichni členové KMČ (p. Prášilová, Ing. Rešl, Ing. Bednář, Bc. Krbeček, Ing. arch. Obenaus,  
                       p. Škvařil, Mgr.et. Ing. Müller, p. Kováčik (elektronicky) 
                       garant KMČ RNDr. Šnevajs   (elektronicky)  
                       Magistrát města Olomouce – ved. odd. Bc. Horňáková (elektronicky)  
                       Magistrát města Olomouce – ved. odboru Mgr. Radka Piskačová (elekktronicky)                         
                       Vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                       Městská policie Olomouc – ředitel (elektronicky) 
                       Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                       Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov (elektronicky)                  


