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PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV 

 
AKTUALITY Z OLOMOUCE - RADÍKOVA 
 

Sobota 5.června 2010 – nohejbalový tur-
naj na hřišti za prodejnou. Zapojte se i 

vy. Večer posezení s přáteli při diskotéce 
DJ Miloše. 

Pozvánka na 4. ročník soutěže 
 v NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM 

ÚTOKU 
v sobotu dne 26.6.2010 

 na vodárenské nádrži a okolí 
 v Olomouci – Radíkově. 

 
Probíhá výstavba komunikace 

 ul. Malinovského. 
 Nasazení zhotovitelské firmy Horstav 

spol. s r.o. Olomouc vrcholí. 
Termín dokončení stavby 
– konec července 2010. 

 
 

Připravujeme oslavy 750 let založení 
Radíkova 

ve dnech 3. - 5. září 2010. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

23.3.2010 - 96. RMO  
- majetkoprávní zále-      
ţitosti 
- bytové záleţitosti 
- plán oprav SNO a.s. 
- projekt Bezbariérová 
Olomouc 
- opravy komunikací 
2010, schválení 
- změny jízdního řádu 
MHD 
- nákup vozidel MHD 

- Štítného, rekonstrukce komunikace 
- okruţní křiţovatka Dobrovského – Na Střelnici 
- veřejné zakázky 
 
6.4.2010 – 97. RMO 
- kontrola usnesení RMO a ZMO 
- prodej domů, majetkoprávní záleţitosti 
- rozpočtové změny 2010 
- návrh zadání změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc 
- lokalita Kasárna 9.května 
- protipovodňová opatření v Ol. – Chomoutově 
- předzahrádky 
- nepovolené nakládání s odpady 
- příspěvek – Průvodce po kostelech 
- projekt „Putování po historických městech 

Čech, Moravy a Slezska“ 
- protipovodňové mobilní zařízení 
- změny v KMČ 
 
20.4.2010 – 98. RMO 
- majetkoprávní záleţitosti 
- bytové záleţitosti 
- územní plán Olomouc 
- omezení průjezdu kamionů 
- dětské hřiště u ZOO 
- parkoviště ZOO Sv.Kopeček 
- Holický les 
- pořízení poţárního vozidla 
- hasičská zbrojnice Černovír 
- předzahrádky 
- příspěvky v oblasti sportu 

 
4.5.2010 - 99. RMO 
- majetkoprávní záleţitosti 
- hospodaření s byty 
- Jiţní – Zolova, chodník, přechod, parkoviště 
- dobudování integrovaného systému nakládání 

s odpady 
- tramvajová trať Nové Sady 
- Cena města za rok 2009, Cena za počin roku 

2009 
- lesní hřiště Sv. Kopeček 
 
18.5.2010 – 100. RMO 
- majetkoprávní záleţitosti 
- rozpočtové změny 2010 
- Droţdín, centrum 
- překládací stanice odpadů 
- projekt Inline stezky – Hejčínské louky 
- Svátky písní 
- Pasteurova, přechod pro chodce 
- Poţární řád města 
- vánoční trhy 2010 
- čerpací stanice na letecký petrolej – letiště          

Neředín 
 
27.4.2010 – 25. ZMO 
- rozpočtové změny 2010 
- výsledky hospodaření SMOl 
- majetkoprávní záleţitosti 
- vydání změny č.XXI ÚPnSÚ Olomouc 
  -Aquapark 
- delegování zástupců na valné hromady 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňová-
ny  pouze v případě, že se dotýkají m. č. Radíkov    
 
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, 
příp.pořízení kopie) na organizačním oddělení 
MMOl - 1. patro radnice dveře č. 12 nebo na webo-
vých stránkách Statutárního města Olomouce 
včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro 
zastupitele před jednáním ZMO. 

 
                                                          / zv/    

Ze zápisů jednání KMČ č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Duben  (19.4.) 
- došlá a odeslaná pošta 
- informace předsedy KMČ 
z kontrolních dnů na stavbě 
ul. Malinovského 

- opravné práce na rigolech ul. Na Pevnůstce 
- schůzka zástupců KMČ s Městskou policií na    

Sv. Kopečku (15. týden) 
-realizace opravných prací na prodejně Hruška 

- pochůzka po Radíkově se zástupci TSMO 
a.s. (veřejná zeleň) ve věci sečení 2010 

- další organizační zajištění akce 750 let Radí-
kova 

- vystavení objednávek na akci „750“ 
 
Květen (17.5.) 
- došlá a odeslaná pošta 
- předání petice uţivatelů parcel v lokalitě ulice 

Na Suchých loukách ve věci stavu této ko-
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munikace, bude předáno na OVVI Mgr. Pu-
hač k dalšímu řešení, část bude řešit KMČ 

- informace předsedy z kontrolních dnů stavby, 
problémy s osvětlením, rozhlasem, řeší se. 
Počátkem června bude provoz na ul. Mali-
novského převeden na druhou stranu a řízen 
světelnou signalizací. 

- problémy kolem realizace osvětlení na ul. 
Lošovská, nepořádek na komunikaci po zho-
toviteli, jednání se stavebním dozorem 

- aktivity místních hasičů (stavění májky, opra-
vy ploch u buňky, spolupráce na oslavách 
750 let obce Radíkov) 

- jednání na ul. Lošovské ve věci poţadavku 
na doplnění dopravního značení svolané od-
borem dopravy Magistrátu 

- vysvětlení k  problematice zvýšení daní 
z nemovitostí  

 
Plán jednání KMČ v roce  2010   
  
21. června 19,00 hod. 
19. července 19,00 hod. 
16. srpna  19,00 hod. 
20. září 19,00 hod. 
18. října 19,00 hod. 
15. listopadu 19,00 hod. 
13. prosince 19,00 hod. 
                               
Poznámka: Termín můţe být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je  v úvodní  část i  ve ře jné .  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce KMČ a na stránkách 

www.olomouc.eu/radikov      

                                                                                                                  / zv /                                                                                                                                         

 
 
JARNÍ ÚKLID SE JAKO VŽDY SETKAL SE ZÁJMEM OBČANŮ, CHATAŘŮ 
 I CHALUPÁŘŮ…. 

 
             Sběr šrotu v Radíkově 10. dubna 
zabezpečili i tentokráte místní hasiči. 
Brigádníků bylo dostatek, ţelezného šro-
tu o něco méně, ale přesto byli hasiči i 
s pokladníkem spokojeni. Závěrečné 
posezení s hodnocením  akce proběhlo 
v místní hospůdce U Pulce. 
 
Jako vţdy, tak i letos na sběrovou sobotu 
24. dubna, ihned po příjezdu prvních 
kontejnerů začali zájemci naváţet nepo-
třebné věci ze svých domů, chat a chalup 
a ukládat do kontejnerů a svozových 
vozů TSMO a.s. Tak to bylo celé dopo-
ledne. Zajisté tuto moţnost, kterou posky-
tují TSMO a.s. s podporou odboru ŢP 
Magistrátu vítají všichni. Často si vzpo-

menu na období, kdy z důvodů absence této sluţby KMČ řešila s odborem ŢP Magistrátu a Lesy ČR 
s.p. černé skládky v lese a v blízkém okolí. Domnívám se ţe přece jen pozitivní vztah k přírodě v okolí 
našeho bydliště a pro mnohé místa rekreace, vítězí nad lidskou lhostejností.  
                                                                                                                                                 /zv/   

 
REKONSTRUKCE ULICE MALINOVSKÉHO JEDE PLNÝM TEMPEM, TERMÍN DOKON-
ČENÍ JE BLÍZKO.  
 
       V době, kdy se píše tento Zpravodaj, běţí práce na všech stranách staveniště. Horstav značně 
posílil počty svých pracovníků, skončila poměrně komplikovaná a zdlouhavá výměna kabelů osvětlení 
a místního rozhlasu, stoţáry osvětlení jsou téměř všechny postaveny, řeší se napojení vedlejších ko-
munikací na páteřní vedení rozhlasu i osvětlení ul. Malinovského. Nové osvětlení bylo zprovozněno 
7.5. 2010, ale 13.5. jsme opět zaţili totální výpadek osvětlení, při kterém měli hvězdáři určitě radost. 
Obrubníky na jedné straně jsou osazeny, rozběhla se zádlaţba chodníků a vjezdů. Parta odborníků na 
mosty pracuje na opravě propustku a probíhá i postupná betonáţ. Vznikající problémy jsou řešeny 
průběţně s dozorem investora p. Sonnewendem a stavbyvedoucím Ing. Hrabinou a nebo na kontrol-
ních dnech kaţdou středu. 
        Zhotovitel stavby i zástupce investora děkují občanům za pochopení problémů stavby, které jim 
komplikují v současné době bydlení i dopravu. I KMČ doufá, ţe v Radíkově skončila „doba temna“ a 

http://www.olomouc.eu/radikov


 

Radíkovský informační zpravodaj 3/2010                                                                                                         4 

 

absence šíření informací místním 
rozhlasem a ţe případný výpadek 
osvětlení nebo místního rozhlasu, 
které jsou v  jakémsi poloprovozu, 
bude minimalizován.  
Zůstávají problémy s parkováním. 
Nákladní auta v současné době na 
odstavení v Radíkově nebudou mít 
asi prostor. 
         V 22. týdnu proběhne úplné 
uzavření točny autobusů. Provizorní 
zastávka na výstup – konečná je u 
parkoviště. Nástupní zastávka MHD 
zůstává zatím na stejném místě. Bě-
hem týdne bude doprava převedena 
na druhou stranu ul. Malinovského a 
řízena světelnou signalizací jako 
jednosměrný provoz. Bude platit zá-
kaz zastavení v celé délce úseku 
řízeného světelnou signalizací a zákaz parkování i na zbytcích starých chodníků. KMČ doporučuje 
k parkování případně využít plochu Horního hřiště. Zákaz stání platí pro vozidla  i na ulici Pujmanové 
z důvodů průjezdu autobusů MHD. Po provedeném frézování části komunikace vedle dokončovaných 
chodníků bude provedena po zatěžovacích zkouškách podloží bude provedena pokládka podkladní 
vrstvy nového asfaltu. 
          Zhotovitel stavby firma Horstav Olomouc spol.s r.o., stavební dozor investora i KMČ dů-
razně upozorňuje občany na zákaz vjezdu na nové chodníky. Nové vjezdy ze žulové dlažby je 
možno používat pro vjezd na vlastní parcely, nikoliv k parkování. Hodnota díla je značná a tak 
věříme, že občané si budou nových věcí vážit. Případné problémy budou řešeny v součinnosti  
s Městskou policií.   
           Pokud jde o případné připomínky k řešení zádlaţby na jednotlivých vjezdech, je situace 
s ohledem na sklonové poměry v Radíkově ve všech směrech sloţitá. Nutnost dodrţení norem pro 
příčné sklony apod. značně komplikuje jejich realizaci. Vše řešte, prosím přímo se stavbyvedoucím 
Ing.Hrabinou nebo mistrem. Určitě nebudete s dotazem odmítnuti.  Řešení přes KMČ situaci jen kom-
plikuje a vnáší nedorozumění a nepřesnosti. 
           Termín dokončení stavby je červenec 2010. Vydrţme tento mimořádný stav. Výsledek bude 
stát určitě za to. Nedodělkem zůstane asi zeleň, která bude vysazována na podzim.                 

                                                                                                                          /zv/     

JAK SE VOLILO V RADÍKOVĚ 

I voliči v městské části Radíkov rozhodovali o sloţení 
budoucího parlamentu ČR. Ve dnech 28. -29.5.2010 se 
v Radíkově volilo takto:  

Voleb se účastnilo 171 občanů tj.: 75 % registr. voličů 

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:  

1. ČSSD                                              48 hlasů – 28 % 

2. KSČ                                                 35 hlasů – 20,5 % 

3. TOP 09                                            22 hlasů – 12,9 % 

4. Věci veřejné                                     18 hlasů - 10,5 %   

5. KDU - ČSL                                       14 hlasů – 8,2 % 

6. ODS                                                   9 hlasů -  5,2 % 

7. Strana práv občanů – Zemanovci        8 hlasů – 4,7 % 

8. Suverenita – blok Jany Bobošíkové     7 hlasů – 4,1 % 

9. Dělnická strana sociál. Spravedlnosti  3 hlasy – 1,8 % 

10. Pravý blok                                            2 hlasy – 1,2 % 

11. Strana zelených                                   2 hlasy – 1,2 % 

12. Konzervativní blok                               1 hlas –    0,6 % 

13. Občané CZ                                          1 hlas  -    0,6 % 

14. Česká pirátská strana                          1 hlas -     0,6 %       
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MÁTE RÁDI HISTORII A VLASTNÍTE NĚJAKÉ DOKUMENTY NEBO PŘEDMĚTY, KTERÉ 
SE VZTAHUJÍ K RADÍKOVU ? NAJDĚTE SI CHVILKU A NAHLÉDNĚTE DO ZÁSUVEK A 
POODHALTE  HISTORII SVÉHO RODU  I SVÝM SPOLUOBČANŮM. 

      V rámci připravované výstavky si rádi od vás zapůjčíme (alespoň k pořízení kopií) fotografie a 
dokumenty (jako výuční listy, průkazky DTJ apod.). Vítány jsou i předměty z domácností a hospodář-
ství, které připomenou  ţivot našich předků. 

      Bude příleţitost setkat se nad naší místní historií se svými přáteli, rodáky a pobavit se i při kultur-
ním programu. Kontaktujte Jana Bednáře nebo Jana Zvěřinu, čím dříve tím lépe.      

                                                                                                                                                      /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
POČASÍ  

 

Březen 2010 
Průměrná teplota byla 4,9 

o
C, od 5-tiletého normálu odchylka – 0,6 

o
C. Nejniţší teplota byla 6.3. ráno 

– 8,4 
o
C . Maximální teplota 20,2 

o
C byla 25.3. Napršelo nám 15 mm, coţ je 48 % normálu. Nejvíc 

sráţek za den bylo 31.3. a to 4 mm. Jasný den byl 1, zataţené 3, sráţkových 13,  mrazových 13, 
s mlhou 1, s větrem 5 a s inverzemi 8. 
Extrémní teploty: 1.3.1785 – 27,6 

o
C, 29.3.1968 + 22,5 

o
C,. Sluníčko na začátku března vycházelo 

6:44 a zapadalo 17:42, na konci vycházelo 6:30 a zapadalo 19:30. 
 

Duben 2010 
Průměrná teplota byla 10,2 

o
C, od 5-tiletého normálu odchylka – 0,5 

o
C. Nejniţší teplota byla 3.4. ráno 

– 3 
o
C . Maximální teplota 26,1 

o
C byla 30.4. Napršelo nám 46 mm, coţ je 122 % normálu. Nejvíc 

sráţek za den bylo 13.4. a to 7 mm. Jasný den byl 1, zataţených 5,  sráţkových 14,  mrazový 1, 
s mlhou 2, letní 1, s bouřkou 1, s větrem 1 a s inverzemi 14. 
Extrémní teploty: 3.4.1900 – 8,0 

o
C, dne 23.4.1968 + 28,5 

o
C,. Sluníčko na začátku dubna vycházelo 

6:37 a zapadalo 19:32, na konci vycházelo 5:39 a zapadalo 20:17. 
 

Květen 2010 
Prší a prší….to bude statistika (do uzávěrky nebyla zpracována)             
                                                                                                                                                      /jb/ 

Víte, že . . . .  
……….se investuje nejen na ul. Malinovského, 
ale je i další investice v podobě dosazení 5 ks 
svítidel na konci ul. Lošovské a to v hodnotě 
cca 200 000,- Kč. Ti, kteří zde bydlí budou 
zajisté spokojeni. Znečištěná vozovka zeminou 
je terčem kritiky zde bydlících občanů. Situace 
se řeší se stavebním dozorem, ale zatím neú-
spěšně……. 
……..se připravuje na Sv. Kopečku nové par-
koviště u ZOO, a to s novou přístupovou ces-
tou odbočující z komunikace do Radíkova za 
pozemkem bývalé vily Šmeralových. Uvidíme, 
zda ekonomická situace dovolí rozjet tuto in-
vestičně náročnou stavbu….. 
………stále častěji se setkáváme s vandalis-
mem. V sobotu 22.5. poškozené dopravní 
značení při vjezdu do Radíkova, v neděli po-
stavené výstraţné značky téměř uprostřed 
vozovky. Do této kategorie poškozování cizí 
věci patří i shození májky v noci z 26.5. na 
27.5. Jsou tací, kteří dokáţí pouze ničit, ale 
nikdy nepřiloţí ruku k dílu. Bohuţel symbol 
oslav jara, máje i času lásky, lehl k zemi. Ti, 
kteří si dali práci, obětovali pro radost svou i 
místních občanů sobotní dopoledne jsou doce-
la roztrpčeni…….. 

……….součástí stavby ul. Malinovského je i 
nový mobiliář v podobě nových laviček, plaká-
tovacích tabulí, vývěsek,  ale i nasvětlení obou 
zvonic………. 
……….i letos v závěru května se sešli přátelé 
koní v areálu chaty Pod věţí………..   
………..stav komunikace ul. Na Suchých lou-
kách je v současném deštivém počasí docela 
kritický. Vlastníci parcel a občané tam trvale 
bydlící předali KMČ petici. KMČ některé záleţi-
tosti řeší s Lesy ČR s.p. Petice jiţ byla předána 
cestou OVVI na vedení města…… 
……..tolik diskutované navýšení daně z nemo-
vitostí nemohla KMČ nijak ovlivnit. Statut KMČ 
naše kompetence jasně vymezuje. Vysvětlení 
ke zvýšení daní bylo prezentováno představite-
li vedení města v Radničních listech – duben 
2010……  
…….. na článek o Karle Vosmanské v minulém 
Zpravodaji  se na adresu  předsedy KMČ ozva-
li elektronicky i dva její sourozenci. Rádi na 
Radíkov vzpomínají. Určitě to potěšilo……. 

 
                                       / zv /
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Sbor dobrovolných hasičů v Olomouci – Radíkově       

zve všechny na                  

  

  

  

  

  

44..  RROOČČNNÍÍKK  HHAASSIIČČSSKKÉÉ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  
Pod osobní záštitou vedoucího  Odboru ochrany MmOL -  Ing. Radka Zapletala 

vv  nneettrraaddiiččnníímm  ppoožžáárrnníímm  úúttookkuu    
v sobotu 26. června 2010  

areál přehradní nádrže Radíkov2ě 

            10.00 hod.    Chystání techniky, prohlídka trati.  

              11.00 hod.      Slavnostní nástup – losování pořadí. 
              11.15 hod.        První soutěžní pokusy. 
              Přestávka: prezentace ZHT Group s.r.o. – dodavatel požární  

techniky. 
              po 14.00 Druhé soutěžní pokusy. 
              po 16.00  Předpokládaný konec 2.kola 

Vyhlášení výsledků do 15 minut po ukončení 2.pokusů ! 
 

20.00 hod.Taneční zábava se skupinou „ AFRESH„ 
                   Naši soutěž podporují :     

                                                                                         

                                                                                                                          

 
 
 
 

 
 

RESTAURACE 
U   P U L C E 
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Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
                                                                           

Červen: Jan Krumpholc, František Procházka, Ladislav Podlas, Anto-
nie Krumpholcová, Zdeňka Smrktová, Jindřich Melcer, Marie Prudká, 
Mikuláš Rozsár 
 
Červenec: Jana Stříbrnská MUDr., Zdeněk Typner, Libuše Krum-
pholcová, Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Radoslava Chodilo-
vá, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek 
 
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů 

nebo dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, 

kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné legisla-

tivy Magistrát komisím městských částí v této oblasti informace  neposkytuje.  Tímto 

se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“ ať už při narozeninách nebo 

při narození dítěte….       

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším 
životě.   

 Pozn.  : KMČ č.  21 sleduje narozeniny pouze  občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i 
důchodce, kteří žijí v blízkém Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.  
 
Blahopřání: Novomanželům Žůrkovým (Barboře roz. Obenausové a Janu Žůrkovi) přejeme na společné 

cestě životem hodně štěstí, lásky a jen samé radosti. 
                      Novomanželům Stene (Daně roz. Bednářové a Perovi Stene) přejeme taktéž hodně štěstí, 

lásky a naplnění všech životních cílů.  

                       
Smuteční oznámení:  Ve 20. týdnu 2010 zemřela paní Hana Koutná. Čest její památce… 

                                                                                                                                                                                     
/ 

Sdělení občanům: 
                                                                                                                 
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu 

města Olomouce jsou kaţdé pondělí od 13,00 – 17,00 

hod. Tel. 585385 296.                                                                                                                                                                                                                                                                           

1)  Pracoviště je obsluhováno panem Martinem Tichým. Je 
možnost ověřování dokumentů /rodné a oddací listy, 
smlouvy apod.). Využijte této příležitosti a ušetřete si 

cestu na pracoviště Magistrátu.  

2)  S koncem května 2010 byl ukončen výběr poplatků za komunální odpad na místním detašovaném 
pracovišti v Olomouci – Radíkově. Sledujte informace ve vývěskách o úředních hodinách na deta-
šovaném pracovišti – pravděpodobně v pondělí 7.června 2010 z důvodů odborných zkoušek 
p.Tichého bude pracoviště uzavřeno.  

3)  Upozorňujeme občany, že svévolná výsadba zeleně na veřejná prostranství není možná. 
Často dochází k výsadbě tam, kde jsou inženýrské sítě a nebo v místech, kde zeleň za několik let 
překáží, zasahuje do komunikace apod. 

4)  Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače) 
     Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  

Po 13:00 - 17:00 
Út 8:00 -12:00 / 13:00 -17:00 
Čt 13:00 - 17:00 
Pá 13:00 - 17:00 

5) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    
       Paní knihovnice je tu pro vás a ráda poradí každou středu. Již předem se můžete podívat na 

webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.html, které vám řeknou, jaké knihy jsou v místní 
knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu Knihovny města Olomouce.  

/zv/        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.kmol.cz/radikov.html


 

Radíkovský informační zpravodaj 3/2010                                                                                                         8 

 

Městská policie je tu pro vás:   

 

Problematika stání vozidel na chodnících  

   
   Provoz na pozemních komunikacích, k nimž dle § 12 odst. 4. z.č. 13/1997 Sb. 
patří i chodníky, se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, dálen jen „zákon“. Dle § 53 odst. 2. tohoto zákona nesmějí 
chodník nebo stezku pro chodce užívat jiní účastníci provozu na pozemních 
komunikacích než chodci. Zde se jedná o obecnou úpravu provozu na pozem-

ních komunikacích. Ta je dána jednotlivými ustanoveními zákona ( §61 odst. 1. ). Obecné úpravě je 
nadřazena místní úprava provozu na pozemních komunikacích ( § 76 odst. 1. ), která je provedená 
dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zaří-
zeními ( § 61 odst. 2. ). Z výše uvedeného vyplývá, že co se týká motorových vozidel, tato nesmějí na 
chodníky vjíždět ani zde parkovat vyjma případů, kdy je úsek označen svislými dopravními značkami 
IP11d – IP11g .  
   Řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo 
z místa ležícího mimo pozemní komunikaci ( § 27 odst. 1. písm. n)). Zmiňované ustanovení se týká 
například parkování vozidel ve vjezdech na soukromé pozemky  přímo před vyústěním  na místní 
komunikaci.   
   Porušením výše uvedených ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích, se řidič dopouští přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
dle § 22 odst. 1. písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Za tento přestupek lze jako sankci 
uložit ve správním řízení  pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč, v blokovém řízení pokutu do 2 000 Kč.  
   Pokud dojde při najetí vozidla na chodník ke konkrétnímu poškození chodníku, přichází v úvahu 
mimo sankce za výše uvedený přestupek i náhrada vzniklé škody.  
   Městská policie v Olomouci se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 
dalších úkolů podílí v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb.( o obecní policii ) nebo zvláštním 
zákonem ( zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) na dohledu na bezpečnost 
a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Na ulici Malinovského v Olomouci - Radíkově probí-
há oprava chodníků, která by měla být dokončena koncem července 2010.  V rámci kontrol v této 
lokalitě se budou strážníci mimo jiné zaměřovat i na porušování výše uvedených ustanovení zákona 

nedovoleným parkováním na chodnících a budou tato porušení postihovat. Parkování na chodníku je 
povolenou pouze tam, kde jsou tyto značky.                                                                                                       

                                                                                                                       Vladimíra Marková 
                                                                                                                       pověřena řízením preventivně informační skupiny 

                                                                             Městská policie Olomouc 
                                                                                           Tel.: +420 585 209 504 
                                                                                           +420 602 782 294 

Klub seniorů Radíkov informuje…. 

  

V měsíci dubnu a květnu jsme střídali posezení v teple klubovny 

s výlety po okolí. Měli jsme jich naplánovaných více, ale pro nepříznivé 

počasí se uskutečnily jen dvě akce v blízkém okolí a to výlet do Lošova 

a na Sv.Kopeček. V klubu oslavila své 70-té narozeniny paní Nádeníč-

ková a 75 let pan Ing. Tomeček. V divadle jsme byli na operetě „Vídeň-

ská krev“ a na generální zkoušce opery „La traviata“. Z obou  
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představení jsme si odnesli krásné umělecké záţitky. Také jsme byli na exkurzi ve studiu Českého 

rozhlasu Olomouc, kde jsme měli moţnost se podívat do zákulisí vysílání a vidět ţivé vysílání soutěţe 

„Hřebíky“. Bylo moc zajímavé vidět na vlastní oči,  jak se tvoří programy, které známe jen jako poslu-

chači rádia. Jako kaţdoročně jsme navštívili v hojném počtu jarní výstavu FLORA Olomouc a jako 

vţdy bylo co obdivovat. Magistrát města Olomouce, sociální odbor pořádal tanečky pro seniory ve 

Slavoníně a zájezd do Buchlova a Buchlovic. Počasí tentokráte vyšlo a tak nám ani nepršelo a dokon-

ce prosvítalo sluníčko. Sluníčka je teď opravdu pomálu a tak se uţ všichni těšíme na další společné 

akce za hezkého počasí. 

                                                                                                                                      /fp,ar/ 

„Co jste hasiči, co jste dělali (brigády na zázemí SDH, pomáhali 

v Troubkách na povodních, byli na okrskové soutěži, ale i oslavovali)  

 Brigáda 3.4. – úpravy kolem buňky na hřišti. Na plánovanou akci přišli: M. Nemrava, Č. 
Prudký, J. Kováčik, K. Snášel, P. Snášel, T. Řezníček, I. Hanzlík, T. Hudec, J. Sobotka a P. 
Bernard. SDH se podařilo získat z probíhající rekonstrukce komunikace Malinovského staré 
vyřazené dlaždice a obrubníky, které hasiči využili k opravě okolí buňky na hřišti za prodejnou. 
Byla provedena drobná úprava terénu, v oplocence a okolí zádlažba a z obrubníků postavena 
zídka u okénka včetně osazení zábradlí. Určitě došlo ke zlepšení přístupu i zvýšení bezpeč-
nosti přítomných. Lidí bylo dostatek, ale pochyběl materiál, ale během týdne nedodělky do-
končil Karel Snášel ve spolupráci s Honzou Preinerem. Na další akci je naplánována ještě 
oprava střechy nad oplocenou.  

 Sobota 10.4.2010 v 9:00  

Sběr šrotu - Sešlo se 

nás nezvykle hodně - 
Nemrava, Prudký, Ková-
čik + syn, Sobotka, Hu-
dec Tomáš, Hudec 
Lukáš, Řezníček Tomáš, 
Titz M., Titz Michal, Ber-
nard P., Snášel P. + syn, 
Hanzlík I. A to ještě ne-
dorazil A. Morbitzer. Kon-
tejner byl opětovně při-
staven na točně. Po pří-
jezdu aut na svoz jsme 
se vydali do radíkov-
ských ulic a začali svážet 
šrot nachystaný před 

domy. Celkem bylo sebráno  5 aut a ta vyložena do kontejneru, který byl bohužel zaplněn jen 
z poloviny. Kde jsou ty časy po plynofikaci Radíkova, kdy nám ani jeden veliký kontejner ne-
stačil. Po ukončení sběru ještě před polednem se parta sběračů přemístila do místní hospody 
U Pulce k obvyklému občerstvení.   Starosta hasičů všem za účast poděkoval a v diskuzi u pi-
večka jsme probrali další budoucnost jak radíkovské kopané, tak i místního SDH.  
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 17.4. 2010   svatba David Veverka – Doloplazy.  Za SDH účast na obřadu – Hudec P., L., F. 
a T., Hanzlík, Langer, Nemrava, Morbitzer K., Řezníček T. 

 Sportovní odpoledne 23.4.2010 Droždín. Pod záštitou Magistrátu města Olomouce – odbo-
ru  ochrany proběhl fotbalový turnaj na droždínském  házenkářském hřišti  TJ Sokol  na „Dol-
ních Ulehlách“. 
Celkem se účastnilo šest hasičských sborů: SDH Radíkov, Lošov, Chválkovi-
ce,Černovír,Holice a místní borci z Droždína. Chybělo mužstvo z Topolan a z Chomoutova. 
Hrálo se podle pravidel,  které si hrající mužstva určily před začátkem prvního utkání. Utkání 
se hrálo s počtem hráčů 1+4 na každé straně a to 1x10 minut. První ze skupin budou  hrát o 
1.místo,druzí ze skupin budou hrát o 3.místo a o páté místo se „poperou“ hráči, kteří skončí ve 
skupině jako poslední. Za Radíkov nastoupili : Prudký Č., Morbitzer A., Snášel P., Sobotka J., 
Hudec T.,  Nemrava M., Hudec L. V průběhu prvních utkání se na sportovce přišel podívat i 
náměstek primátora p. Martinák, který toto sportovní odpoledne prosadil a nás všechny bratry 
pozval. Nám se podařilo projít skupinou bez větších problémů (Radíkov - Lošov 0:0 ,Radíkov -
Černovír 3:0) a proto jsme díky skóre vyšli ze skupiny jako první. Z druhé skupiny vyšlo vítěz-
ně družstvo z Holice. Celé finále se neslo ve sportovním duchu a pod  taktovkou  a tlakem 
zkušených hráčů z Radíkova. Těsně před  koncem  desetiminutovky se ale stala osudná chy-
ba radíkovskému brankáři, který špatně vyběhl z brány a holičtí bratři vyrovnali. Výsledek  zá-
pasu skončil  v řádné hrací době 1:1. Nastal penaltový rozstřel protože musel být znám vítěz. 
Možná to byla únava nebo nervozita  radíkovských borců, která nahlodala jejich sebevědomí a 
po nezdařeném závěru celého utkání  zmařila  naděje a pomyšlení  na místo nejvyšší. Holičtí 
bratři se tedy stali prvními vítězi tohoto následování hodného fotbalového turnaje. Sláva vítě-
zům, čest poraženým! 

Při slavnostním nástupu mužstev pod vedením bratra Spáčila Petra (Peci) byly rozdány ceny 
vítězům i poraženým .  Před úplným koncem setkání  pronesl  Ing. Radek Zapletal - vedoucí 
odboru ochrany pár pochvalných slov o celkovém průběhu sportovního odpoledne, poděkoval 
organizátorům, bratrům z Droždína, za pěkné zázemí celého turnaje s přáním se zase za rok 
na takovém sportovním odpoledni setkat. My svorně slíbili! 

            Celkové umístění:      1. Holice , 2.Radíkov , 3.Lošov , 4.Droždín ,5. Černovír ,  6.Chválkovice 

 1.5. stavění májky.  Jako kaž-
dým rokem i letos sešla parta 
dobrovolníků z řad místního SDH, 
aby v duchu obnovené tradice 
postavila májku poblíž hřiště za 
prodejnou. Tentokráte byla májka 
opravdu výstavní kus, jaký tady 
dlouho nebyl. Kolem poledne, jak 
bývá zvykem, s rutinou hasičům 
vlastní, byla májka postavena bě-
hem 15 minut. Závěrečné foto pro 
současnou kroniku a také pro 
Zpravodaje. Dík všem, kteří se na 
akci podíleli nejen od KMČ, ale 
zajisté i od občanů.  

 I.kolo okrskové soutěže -
Chválkovice 2010. Termín byl dán vedením Hanáckého okrsku a stanoven na státní svátek 
“Den vítězství” 8. května 2010. Za sbor SDH Radíkov reprezentovali  bratři: Hanzlík Ivo- velitel 
ZD,Hudec Lukáš,Langer Vladislav,Veverka David,Řezníček Tomáš,Foukal Aleš,Bocan Mar-
tin,Titz Michal a benjamínci Sobotka Jan a Hudec Tomáš. Jako “odborný dozor” byli přítomni 
starosta sboru a časomíra v jedné osobě Nemrava Miroslav a velitel zásahové jednotky Prud-
ký Čestmír. Za výše jmenovanými se ještě během sportovního dne přišli podívat a podpořit 
bratři Bernard Petr - pokladník a Morbitzer Karel - jednatel. Velitelský hlas z pod přístřešku 
zněl jasně a vyzval všechny soutěžící bratry k slavnostnímu nástupu. Velitel okrsku Spáčil Pe-
tr s bravůrou zvládl povinné oficiality a představování pozvaných komisařů,takže se mohlo při-
stoupit k losování pořadí mužstev. Ivo vylosoval číslo 5, takže pořadí poslední. To nám bude 
vyhovovat, alespoň kluci mohou ještě něco okoukat a zvolit taktiku. První disciplína, běh jed-
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notlivců na 100 metrů přes pře-
kážky, probíhala podle sjed-
naného scénáře, ale od po-
sledního místa ne a ne se odle-
pit.S celkovým časem 120,63 vte-
řin jsme se v průběžném pořadí 
umístili na chvostu startovního 
pole. Nejlepšího času 22,00 vteřin 
dosáhl za naše družstvo Vladislav 
Langer, a to je teda co říct. Druhá 
disciplína štafeta 4x100 metrů ta-
ké nebyla naše silná stránka, ale 
přece jenom jsme se odlepili z 
příčky poslední a dosedli na místo 
předposlední. Štafeta ve složení 
Hudec Lukáš, Vladislav Langer, 
Foukal Aleš a Řezníček Tomáš 
dosáhla čas 73 vteřin a to stačilo 
pouze na již výše zmíněné předposlední průběžné umístění. Diváci s napětím sledovali soutě-
žící družstva jak mají ochočenou svěřenou techniku a jak zdolávají nástrahy terénu při pokusu 
rozvinout požární útok. Všem se to náramně dařilo a ani radíkovští borci neodešli se svěšenou 
hlavou a suchými hadicemi z kolbiště. První pokus s časem 30,24 rozhodl a tak jsme se v této 
disciplíně “požární útok” umístili na místě třetím. Celkové konečné ohodnocení přítomných 
komisařů (12 bodů) stačilo družstvu SDH Radíkov jen na předposlední místo. První se umísti-
lo překvapivě, jako vždy, družstvo z Chválkovic. Druhé se umístilo nečekaně holické družstvo. 
Třetí byla omladina z Lošova a na místě posledním, vinou kajícího se velitele, skončilo druž-
stvo z Droždína. 

 15.5. oslava narození Tomáše Lisy  - V sobotu pozval své přátele a kamarády novopečený 

otec  bratr Lisa na oslavu narození svého syna Tomáška. Počasí venkovnímu posezení moc 
nepřálo a tak bylo využito zázemí místního SDH. Všichni se dobře bavili a tak kluk bude určitě 
zdravý jako buk.   

 Povodně 2010 – TROUBKY:  Od pátku 21.5.2010 – naši hasiči pomáhali v Troubkách. 

Letošní prudké a vytrvalé deště na Beskydech způsobily opětovně rozvodnění řeky Bečvy a 
zaplavení mimo jiné i obce Troubky na Přerovsku. Povolána k čerpacím pracím do Troubek 
byla i jednotka SDH Radíkov a to od pátku 21.5.2010. Místní hasiči se ve dvou nepřetržitých 
směnách střídali na pracích v Troubkách a to především na čerpání vody ze zaplavených míst 
obce. Všem patří dík za obětavou práci. Čerpání bylo ukončeno v poledne 24.5.2010. Prací se 
střídavě účastnili: Velitel zásahové jednotky Čenda Prudký a dále: Morbitzer K., Foukal A., 
Hanzlík I., Veverka D., Bocan M., Švestka J., Lisa M., Hudec L., Langr V.          

     Slovo velitele závěrem: „Chtěl bych také všem výše jmenovaným bratrům, vřele poděkovat 
za příkladnou   a obětavou práci, kterou věnovali a vynaložili pro bližního svého v nouzi i když 

v mírně vzdálených Troubkách.“ 

 22.5. - brigáda, střecha přístřešku.  Ani nejisté počasí neodradilo partu 6 členů místního 
SDH od plánované brigády na opravě střech přístřešku. Nové desky, položení lepenky určitě 
zajistí ochranu majetku hasičů před nepříznivým počasím. Starosta děkuje všem zúčastně-
ným, ale především pokladníkovi Petru Bernardovi, který vše zajistil po stránce nářadí a byl 
hnacím motorem brigády.   

 Plánujeme 

-5.6.2010 - Kácení máje, 14. ročník nohejbalového turnaje "Memoriál Martina Cvoligy".  
Startovné 100,- Kč na družstvo. Závazné přihlášky u Karla Morbitzera, start turnaje v 8.30 
hod. maximální počet družstev je šestnáct. Uzávěrka čtvrtek 3.6.2010. Večer posezení s DJ 
Milošem. 
- 26.6.2010 Netradiční hasičská soutěž na místní vodárenské nádrži – vše na netu v sekci 
„Netradiční soutěž“. 
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Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 

www.sdh-radikov.estranky.cz                                                                                                                                                                
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Sport  

Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   
 
           Se začátkem dubna se rozeběhla jarní část ligy. Dosavadní výsledky i kdyţ 

se objeví nějaká ztráta bodů, udrţují muţstvo v horní polovině tabulky. Přijďte se 
i vy podívat na zápasy ligy. Na hřiště na Sv. Kopečku není daleko. Na čelo ta-

bulky je pěkný pohled…. 

  
  VÝSLEDKY UTKÁNÍ III. LIGY „C“ – ROČNÍK 2009/2010 (jaro) 

DATUM 
UTKÁNÍ 

(jaro) 
HOSTÉ DOMÁCÍ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 

2009 

VÝSLEDEK 
JARO 2010 

01.04. Radíkov MK Uničov 3 : 1 Soupeř od-
stoupil ze 
soutěže 

11.04. RK Dachi  Radíkov 4 : 3 5 : 3 

16.04. Radíkov Juventus 3 : 1  7 : 1 

25.04. Opton Nemilany Radíkov 2 : 7 2 : 11 

29.04. Radíkov Řetězy Olomouc 5 : 1 4 : 1 

09.05. RoDo Pavlovičky Radíkov 1 : 2  3 : 3 

16.05. Radíkov Sokol Bělkovice 3 : 6 1 : 3 

23.05. Agrometal Radíkov 3 : 3 0 : 4 

28.05. Radíkov Mates 6 : 4 4 : 2 

04.06. TJ Křelov Radíkov 3 : 6  

11.06. Radíkov Buff-belt 3 : 3  

18.06. Radíkov FC Peklo NV 7 : 1  

27.06. DORESPO Lošov Radíkov 3 : 2  
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INZERCE 
Potřebujete vymalovat ? Nabízím vymalování bytu rychle, levně a spolehlivě. Tel. : 739 179 043. 
 

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům 

 
Prodejna Hruška zaţívá s ohledem na probíhající výstav-
bu komunikace a nabíhající rekreační sezonu, kdy se na 
chaty stěhují vlastníci, tu lepší ekonomickou část roku. 
Prázdniny jsou nablízku, začne snad lepší počasí, tak ať  
to grilování proběhne v plné prázdninové pohodě. K tomu 
všemu jsou třeba nejen základní potraviny, ale i uzeniny, 

pečivo, dobré pivko a jiné věci. To vše najdete v naší prodejně. Srdečně Vás zve personál místní pro-
dejny. 
                                                                                                                                               /zv/     
                       
RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ  –  Vydává Statutární město Olomouc - Komise městské části č. 21  

Olomouc - Radíkov, IČO 299 308, evid.č. MK ČR E 11130. Do všech domácností, na chaty a chalupy  v  městské  
části Radíkov  zdarma. Počet výtisků: 220 ks. Redakční rada: Ing. Bednář Jan, Ing. Zvěřina Jan.         

Foto: Zvěřina Jan, Josef Doseděl 
 Adresa: KMČ č.21 Olomouc - Radíkov, Náprstkova 1, 779 00 Olomouc - Radíkov.                                                       

Zpravodaj je i na www.olomouc.eu/radikov 

Tel: 585385051, e-mail: jan.bednar@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu, 
Tisk:  Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00,  provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00 

 Uzávěrka 30.5.2010 - vychází:  4.6.2010 

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.olomouc.eu/radikov
mailto:jan.bednar@atlas.cz
mailto:kmc21@olomouc.eu

