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

 
 
 
 
 
 
 

 
Pro veškerou dopravu včetně MHD 
v době od 7:00 – 20:30. hod. 
 

(podrobněji strana 3 – 4)

 
je již historií 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

1.6.2010 - 101. RMO  
-majetkoprávní zále-      
žitosti 
-bytové záležitosti 
-rozpočtové změny 2010 
-zimní stadion – oprava 
-petice Hodolany 
-změna OZV č.9/2009 
(stanovení koeficientů 
pro daně z nemovitostí-
snížení) 
-dohoda o spolupráci ve 

zpětném odběru akumulátorů 
-veřejná zakázka „Dětská hřiště“ 
-tramvajová trať Šantovka 
-parkánové zahrady UP 
-švýcarské fondy – Management řízení MHD 
 
8.6.2010 – 102. RMO 
-výstaviště FLORA Olomouc a.s., zpráva audito-
ra a dozorčí rady 
-TSMO a.s., zpráva auditora a dozorčí rady 
-SNO a.s., zpráva auditora a dozorčí rady 
-DPMO a.s., zpráva auditora a dozorčí rady 
 
15.6.2010 – 103. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-petice „Za jednu Olomouc“ 
-veřejná zakázka „Obnova vozového parku au-
tobusů“ 

   -veřejná zakázka „Obnova vozového parku 
tramvají“ 

   -veřejná zakázka „Obnova mobiliáře a povrchů 
komunikací v olomouckých historických sadech 
(Bezručova a Čechovy) 
-digitální povodňový plán 
-KMČ – radar v Droždíně 
-čerpání prostředků z Evropské investiční banky 
-MPO, použití skůtrů  
 
29.6.2010 – 104. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 

-koncepce rozvoje bydlení 
-petice občanů Nemilan a Slavonína 
-dočasné parkoviště ZOO 
-spolupráce a propagace ZOO Olomouc a ZOO 
Opole 
-petice Radíkov (komunikace Na Suchých lou-
kách – havarijní stav) 
-podzemní parkoviště (parkovací systém) 
-koncepce hospodaření s lesním majetkem měs-
ta Olomouce 
 
31.5.2010 – 26. ZMO 
-rozpočtové změny 2010 
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-Cena města Olomouce a ceny za počin r.2009 
-Aquapark 
 
27.6.2010 – 27. ZMO 
-rozpočtové změny 2010 
-majetkoprávní záležitosti (i směny pozemků 
v k.ú.Radíkov u Olomouce) 
-petice „Za jednu Olomouc“ 
-OZV č.1 o cenové mapě 
-OZV č.2 o systému nakládání s komunálním 

odpadem 
-OZV č.3 jako změna vyhl. OZV č.9/2009 o sta-
novení koeficientů daně z nemovitostí pro rok 
2011 
-zastoupení olomouckého kraje v Bruselu 
 
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

 
Červen 2010 (21.6.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-návrh konceptu nového 
územního plánu města Olo-
mouce 

-kontrolní dny na stavbě, řešení problémů, 
konečné řešení informačních tabulí 
-jednání kolem sponzorství opravy zvonice 
církve československé husitské 

     -jednání s p. Brázdovou, natékání vody na ul. 
Přehradní a ul. Na Suchých loukách 

-jednání s odborem dopravy –    ing. Kmoníč-
ková ve věci petice Na Suchých loukách (stav 
komunikace) 
-akce hasičů „Netradiční hasičská soutěž“ – 
4.ročník 
-upřesňování programu oslav 750 let obce 
Radíkov 
 
Plán jednání KMČ v roce  2010   
  
19. července 19,00 hod. 
16. srpna  19,00 hod. 
20. září 19,00 hod. 
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18. října 19,00 hod. 
15. listopadu 19,00 hod. 
13. prosince 19,00 hod. 
                               

Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je  v  úvodní  část i  veře jné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce KMČ v  Olomouci - Radíkově a na 
stránkách www.olomouc.eu/radikov      

                                                                                                                  / zv /                                                                                                                                        
4. ROČNÍK „NETRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE“ NA VODÁRENSKÉ NÁDRŽI 
V RADÍKOVĚ, KTERÝ SE USKUTEČNIL V SOBOTU 26. ČERVNA SE VYDAŘIL……. 
 

    Kdo měl možnost  alespoň trochu 
nahlédnout do zákulisí náročných příprav 
této akce, musí před našimi hasiči (dobrou 
a obětavou partou) hluboce smeknout. Za 
uplynulé tři ročníky jsou již určité zku-
šenosti, ale bez tahounů a party dalších 
obětavých členů místního SDH by to určitě 
nešlo. Měl jsem možnost se účastnit 
posledního přípravného výboru, kde se to 
bez řešení i nejmenších detailů neobešlo. 
Je to o spolehlivosti členů SDH a jejich 
rodinných příslušníků i dalších občanů. 
Vytýčení trati a trénink soutěžního družstva 
SDH Olomouc – Radíkov proběhl ve 
čtvrtek 24.6. před soutěží. Pozornost byla 
věnována především nácviku na raftu, 
který jak je i z průběhu soutěže v řadě pří-
padů zřejmé rozhoduje o úspěchu nebo 

neúspěchu soutěžního družstva. Poděkování patří zajisté všem lidem, rodinným příslušníkům, kteří se 
na zajištění hladkého průběhu zajímavé soutěže podíleli. Parkování hasičských vozidel bylo nutno 
tentokráte řešit na soukromém pozemku v lokalitě Pod bořím, jelikož na parkovišti je zařízení staveniš-
tě. Poděkování tímto patří i Ing. Odstrčilovi za zesečení a poskytnutí pozemku. 
    Některá družstva dorazila na místo již v pátek z důvodů aklimatizace, jiní se objevili těsně před star-
tem. Ranní přípravy trochu narušil silný severní poryv větru, který smetl z hráze zrovna postavené 
sponzorské deštníky, které měly zabezpečit pro příchozí alespoň trochu stínu. Taktéž bufet byl tento-
kráte umístěn mimo hráz a to na pozemku rodiny Faltýnkových, za což jim taktéž hasiči děkují.  
     Tradiční obsazení bufetu, dvě stanoviště s výčepem piva a jedno s kofolou se bez fronty neobešla 
téměř po celý den. Taktéž klobásky i steaky všem přítomných chutnaly. S presentací u soutěže po-
mohla děvčata z SDH Olomouc – Droždín, slovem jako vždy provázel Petr Bernard a Petr Spáčil. 
I letos převzal nad akcí patronát Ing. Zapletal, vedoucí odboru ochrany magistrátu města Olomouce, 
který zajistil pro všechna družstva poháry, které byly pro přední družstva doplněny i sponzorskými 
cenami. Divákům, kterých bylo opravdu hodně, přálo počasí a s atmosférou soutěže byli spokojeni 
nejen oni, ale i soutěžící. 
Po ukončení soutěže byl proveden vcelku rychlý přesun pořadatelů i těch, kteří v Radíkově zůstávali  
do prostoru hřiště za prodejnou Hruška. Večerní zábava se skupinou Afresch byla taktéž hojně navští-
vena a končila až za ranního svítání. Přátelská pohoda, noví kamarádi a kamarádky lákají i další 
účastníky k tomu, aby u nás v Radíkově pobyli nejen ten soutěžní den. 
 
                                                                                                                                                 /zv/   
 
REKONSTRUKCE ULICE MALINOVSKÉHO KONČÍ….. ZÁVĚREČNÁ VÝLUKA SILNIČ-
NÍHO PROVOZU BUDE DNE 27.7.2010 (V DOBĚ OD 7:00 – 20:30 HOD.) 
 
       Extremní počasí doprovází tuto stavbu po celý její průběh. Zpožděný začátek stavby z důvodů 
absence stavebního povolení, následovalo poměrně dlouhé zimní období, řada silně deštivých dnů, 
které nahradily v současné době horké dny, kdy je lépe u vody než na rozpáleném asfaltu nebo dlaž-
bě. To jsou důvody, proč bude závěr stavby k 31.7. 2010 hektický. Ale tak to chodí. Komplikaci také 
na poslední chvíli způsobuje i točna autobusů, neboť únosnost ploch /respektive podloží/ nevyhověla 
hodnotám požadovaných normou. Z tohoto důvodu bylo nutné přikročit k rozsáhlejším zemním pracím 
včetně provedení stavebně technických opatření ke zvýšení únosnosti podloží. Přece jen původní 
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louka s mokřadem a jílovým podložím dělá problémy. Je nutné řešit i řadu dalších drobnějších pro-
blémů a tak vedení stavby Ing. Hrabina, dozor investora p. Sonnewend i hlavní inženýrka projektu 
Ing. Zajíčková se bez operativního řízení neobejdou. 
       S ohledem na zajištění maximální kvality asfaltového povrchu komunikací - obrusné vrstvy (bez 
středové pracovní spáry a nutného vychladnutí asfaltu) bude v úterý dne 27.7.2010 provoz na ko-
munikaci Malinovského a navazujících napojeních na vedlejší komunikace v Radíkově v době 
od 7:00 – 20:30 hod. zcela vyloučen. Asfaltový koberec se bude pokládat od prodejny Hruška smě-
rem ke Sv.Kopečku. Starším občanům doporučujeme omezit cesty do Olomouce. 
       Občané budou muset odjet svými vozidly nebo MHD do 7:00 hod., návrat bude možný po ukon-
čení uzávěry, kdy bude obnovena i MHD. Pro ty, kteří bydlí na ulicích Zedníkova, Přehradní, Beskyd-
ská, Na Pevnůstce a Vrchní bude projednán s Lesy ČR s.p. možný průjezd vozidly směr TV vysílač, 
ZOO, Sv. Kopeček ul. Darvinova. Věříme, že všichni pochopí nutnost tohoto opatření a nebudou po-
rušovat zákazy vjezdu před časovým limitem pojížděním po nevytuhlých komunikacích. Na ulicích 
Zedníkova a Přehradní budou moci zaparkovat ti, kteří se budou dříve vracet /odpoledne/ do místa 
bydliště. 

       Lze předpokládat, že budou drobné nedodělky, 
na podzimní období zůstane výsadba zeleně, která 
se do celku včlení asi až v příštím vegetačním 
období. Z rozsahu stavby je vidět teprve nyní co 
všechno stavba obsahuje. Předpokládáme, že 
jeden den bez dopravy (7:00 – 20:30 hod. všichni 
zvládnou a trochu nostalgicky zavzpomínají, kdy 
jsme na autobus na Sv. Kopeček chodili z Radíkova 
denně. 
        To, že stavba působí občanů, chatařům a 
chalupářům určité komplikace zajisté nahradí 
zásadní změna vzhledu ulice Malinovského a 
přiléhajících částí.        

                                                                        
/zv/     

 
JAK BUDOU VYPADAT OSLAVY 750 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O RADÍKOVĚ 
     Již od počátku roku 2010 se projednává náplň oslav. Akci připravuje KMČ č. 21 Olomouc – Radí-
kov v úzké součinnosti s místním SDH Olomouc – Radíkov. Nad oslavami, které proběhnou ve dnech 
3.- 5.září 2010 v prostoru za prodejnou Hruška a v blízkém okolí, převzal záštitu primátor statutárního 
města Olomouce pan Martin Novotný.  V současné  době se dolaďují přípravy, zajišťují sponzoři, při-
pravujeme tisk mimořádného barevného „Zpravodaje k historii Radíkova“, výstavku historických do-
kumentů a vydání pamětní mince, která bude ke koupi. 
 
Program oslav:              
 
        Pátek 3. září 2010:      Slavnostní ukončení stavby „Malinovského – rekonstrukce komunikace a  inže-

nýrských sítí“. Předání stavby do užívání občanům Radíkova primátorem a před-
staviteli vedení města Olomouce.  Čas – v jednání s vedením města 

        Sobota 4. září 2010:    
                                              - ve 13,00 hod. zahájení výstavky v klubu seniorů (z dokumentů o historii i součas-

nosti Radíkova – cca do 18,00 hod.). 
                                              - přistavení vozidla Městské policie, propagace činnosti, prevence (13,00-16,00 

hod.)  
                                               - přistavení vozidla záchranné služby a propagace činnosti ČČK – akce „Pomá-

háme pomáhat“ (presentace první pomoci, dárcovství krve)   
                                            - odpoledne soutěž pro děti „Ahoj prázdniny“ (od 14,00 hod.) 
                                            - vystoupení skupiny „Šermíři z Kunzova“ (od 16,00 hod.) 
                                            - ukázka výcviku psů – Kynologický klub Velká Bystřice (od 17,00 hod.) 
                                            - večerní zábava s kapelou AFRESCH                                                 

        Neděle 5. září 2010:     - odpolední koncert Hanácká dechovka „Příkazanka“ s dětským souborem mažore-
tek  GINA (14,00 -19,00 hod.) - k tanci i poslechu.                                            

                                            - výstavka v klubu seniorů (z dokumentů o historii i současnosti Radíkova – cca do 
19,00 hod.). 
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         Místo konání :       Prostor hřiště za prodejnou Hruška v Olomouci – Radíkově a budova KMČ. 
V případě nepříznivého počasí bude na hřišti postaven veliký stan, jak tomu bylo při 
minulých oslavách před 10-ti lety. Občerstvení zajištěno. 

Do každé rodiny bude včas doručena pozvánka na oslavy. Pozvěte své přátele a rodáky,  bude to volná forma 
setkávání při kulturním programu a nebo povídání nad historickými dokumenty. Pokud ještě objevíte historic-
ké dokumenty, ozvěte se Ing. Bednářovi nebo Ing. Zvěřinovi, rádi je vystavíme, nebo pořídíme kopie 
k obohacení oslav i kroniky Radíkova. 
(organizátoři si vyhrazují právo pozměnit program podle nastalé situace) 
                                                                                                                                                      /zv/                                                                                                                           
POČASÍ  
Květen 2010 
Průměrná teplota byla 13,2 oC, od 5-tiletého normálu odchylka – 3,7 oC. Nejnižší teplota byla 16.5. 
ráno 6,2 oC . Maximální teplota 22,4 oC byla 11.5. Napršelo nám 170 mm, což je 243 % normálu. Nej-
víc srážek za den bylo 30.5. a to 21 mm. Jasný den nebyl žádný, zatažené 14, srážkových 29, 
s bouřkou 7, s mlhou 2, s větrem 3 a s inverzí 1. 
Extrémní teploty: 2.5.1735 - 0,8 oC, 29.3.1968 + 22,5 oC. Sluníčko na začátku května vycházelo 5:37 a 
zapadalo 20:18, na konci vycházelo 4:58 a zapadalo 20:58. 
Opět jako minulý rok, jsme měli štěstí a jen těsně se Olomoucku vyhnuly povodně. Dne 15.5. byly 3. 
SPA =  „stupeň povodňové aktivity“ na několika řekách v jižních Čechách. Od 16.5. se zvedla  Bečva 
a Odra a vylily se z břehů. Dne 17.5. byly opět pod vodou Troubky a další vesnice v povodí Bečvy, 
Odry a následně i Moravy na jejím jižním toku. V té době v Olomouci nedosáhla Morava ani I. SPA. 
Povodně sužovaly povodí Bečvy, Odry a jižní Moravu, mimo Olomoucký kraj ještě hodně dlouho. Na-
konec i Morava v Olomouci dosáhla o víkendu 30.5. na několik hodin 3.SPA. V případě, pokud není 
tento 3. SPA výrazně překročen, se v Olomouci prakticky nic nezatopí. Ve dnech 24. - 27.5. opět řádi-
ly tzv. „Bleskové povodně“ způsobené přívalovými dešti, na různých místech republiky. Podobná situ-
ace s přívalovými dešti se opakovala od 31.5. do 3.6. Odborníci varují, že tento trend bude nadále 
pokračovat. Přívalové deště a následně dlouhé období sucha. Jinak řečeno, je jen otázka času, kdy 
podobná situace může zasáhnout i Radíkov. Po přívalových deštích před několika lety byla přijata 
opatření ve vztahu k zásahu hasičů, ale prvotní je příprava každého majitele pozemku na tuto situaci. 
Znovu připomínáme, že každý majitel je ze zákona povinný učinit potřebná protipovodňová opatření 
ve vztahu ke své nemovitosti.  
Červen 2010 
Průměrná teplota byla 18,8 oC od 5-tiletého normálu odchylka – 0,2 oC. Nejnižší teplota byla 2.6. ráno 
9,8 oC . Maximální teplota 30,9 oC byla 12.6. Napršelo nám 53 mm, což je 68 % normálu. Nejvíc srá-
žek za den bylo 1.6. a to 23 mm. Jasné dny byly 3, zatažených 7,  srážkových 10,  letní 4, tropické 3, 
s bouřkou 2 a s inverzemi 10. V první dekádě doznívaly povodně a vznikly další z přívalových dešťů. 
Pocitově byl červen dosti chladný, občas bylo potřeba i přitopit. Celkem 8 dní byla výborná viditelnost - 
nad 50 km. V Praze Klementinu padl teplotní rekord, pro den 10.6. naměřili zde 33,8 oC.  
Extrémní teploty: minimální 1.6. 1977 4,2 oC, maximální 30.6.1950 35,7 oC. Sluníčko na začátku červ-
na vycházelo 4:56 a zapadalo 21:00, na konci vycházelo 4:54 a zapadalo 21:13. 
                                                                                                                                                      /jb/ 
Víte, že . . . .  
……….pořad ostravské televize „Chalupa je 
hra“ již potřetí a to dne 1.6.2010 zavítal do 
Radíkova. Tentokráte opět do chalupy na ul. 
Náprstkova  a to jen částečně. Pořad byl věno-
ván tentokráte zateplení objektů a měření te-
pelných ztrát termovizí a hledání řešení ve 
snížení úniku tepla…. 
……..ve dnech 9.6. a dále 11.-14.6. byl další 
výpadek el. proudu veřejného osvětlení a to z 
důvodů přepínání na nový rozvaděč. Nevhod-
ně byl zvolen páteční termín, kdy se práce 
nedokončila …. 
…….v závěru měsíce června se na služebně 
Městské policie na Sv. Kopečku uskutečnila 
schůzka zástupců KMČ Lošov, Radíkov, Sv. 
Kopeček a Droždín nejen s vedením MP, ale 
tentokráte i s vedoucím oddělení Policie ČR ve 

Velké Bystřici npor. Mgr. Pavlem Chrudinou. 
Mimo jiné se řešila problematika nevhodného 
parkování, nedodržování rychlosti v obcích, 
vandalismus apod. ….. 
……..naše KMČ opětovně požádala ředitele 
TSMO a.s. o zajištění opravy devastované 
čekárny MHD. Snad se vše podaří a do oslav 
750 let Radíkova bude vše v pořádku……  
……..ukončena byla i drobná investice, osvět-
lení na ul. Lošovská. Snad už bude vše v po-
řádku ke spokojenosti tamních obyvatel…… 
………petici občanů, chatařů a chalupářů uží-
vající komunikaci Na Suchých loukách řešila 
na svém jednání dne 29.6.2010 RMO. Za deš-
tivého počasí je situace se stavem komunikace 
opravdu kritická. Určité informace o možném 
řešení přinesl i regionální tisk v sobotu 
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3.7.2010. Délka úseku k opravě je cca 230 m, 
jinak ale stále nejsou dokončeny inženýrské 
sítě do lokality určené i pro bydlení….. 
……..KMČ navázala kontakt se zástupkyní 
Církve československé husitské ve Velké Bys-
třici s cílem zajistit opravu jejich zvonice na ul. 
Malinovského. Zajisté by opravné práce při-
spěly vzhledu i nově nasvětlené zvonice. Nut-
né jsou drobné opravy zdiva, nové vstupní 
dveře, v další etapě i oprava oplechování stře-
chy. KMČ zkouší hledat i sponzora, sama cír-
kev by uvolnila cca 30 000,- Kč. Uvidíme, zda 
příslib sponzorství se podaří dohodnout…..  

…….. datum 23.6.2010 se stalo dnem, kdy O2 
z ekonomických důvodů zrušila veřejnou tele-
fonní budku. Vzpomínky mnohých se vrátily do 
období, kdy před 25 lety byla v Radíkově jen 
jedna telefonní linka u Pečínků, později přibylo 
několik dalších linek. Rozmach napojení do-
mácností na pevnou linku byl v období nového 
režimu, kdy si téměř každý nechal udělat napo-
jení RD na kabelovou tel. síť. Dnes už vládnou 
mobily, jen ta O2 na nás zapomíná….. 
 
                                       / zv /  
 

                                                                                                                                                                                                        
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
                                                                           
Červenec: Jana Stříbrnská MUDr., Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Věra Obenausová, Anna 
Pospíšilová, Radoslava Chodilová, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek 
 

Srpen: Věra Pospíšilová, Helena Rozsárová, Ludmila 
Podlasová, Jan Zvěřina Ing., Vojtěch Šubrt 
 
Září: Marie Typnerová, Pavel Procházka, Pavel Odstrčil Ing., 
Marie Melcerová, Jan Stojaspal Ing., Jaroslav Bernard, Ludmila 
Šubrtová 
 
Říjen : Jan Změlík Ing., Josef Uhlíř 
 
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 legislativy 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 - Chválkovi-

cích.  
/ zv /  

Sdělení občanům: 
                                                                                                                
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu 
města Olomouce jsou každé 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, smlou-
vy apod.). Využijte této příležitosti a ušetřete si cestu na 

pracoviště Magistrátu. V pondělí dne 2. srpna a 9. srpna je detašované pracoviště z důvodů 
dovolené uzavřeno.  

 
2)  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 
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5) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    
       Paní knihovnice sděluje, že v měsíci červenci má dovolenou.  Dále jako vždy u 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/                                                                                         

Městská policie je tu pro vás:   
 

Rušení nočního klidu 
Ten, kdo poruší noční klid, se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 
1. písm. b) zák. č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Ve 
správním řízení lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 5.000 Kč. V blokovém 
řízení může strážník nebo policista uložit za tento přestupek pokutu do 1.000 Kč. U 
mladistvých pachatelů lze uložit ve správním řízení pokutu do 2.000 Kč, v blokovém 
řízení do 500 Kč. Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně 
před hlukem a vibracemi rozumí dle § 34 odst. 2. zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.   
           Je třeba zdůraznit, že téma rušení nočního klidu v městských aglomeracích je velmi často diskuto-
vatelné a neustále se opakující, proto Vám ještě dále přikládáme podrobnější výklad k této problematice.  
Způsob postihu za hluk způsobovaný v noční době je determinován okolnostmi, za nichž k takovému rušení 
došlo. V zásadě tak uvedeným jednáním může dojít buď:  
- ke spáchání přestupku rušení nočního klidu podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“),  
- ke spáchání přestupku podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona o přestupcích,  
- ke spáchání správních deliktů podle § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) – porušení § 30 nebo § 
32 téhož zákona,  
- takové jednání nebude ani přestupkem ani jiným správním deliktem.    
           Je třeba upozornit, že jako přestupek podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona o přestupcích nebo jako správní 
delikt podle § 92 zákona o ochraně veřejného zdraví je možno postihovat hluk způsobovaný nejen v noční době, 
ale i kdykoli v době denní. Zákon o ochraně veřejného zdraví a prováděcí předpisy k němu totiž stanoví hygie-
nické limity pro celých 24 hodin denně s tím, že tyto limity se liší v závislosti na denní době.    
Předmětem tohoto stanoviska není komplexní výklad problematiky rušení nočního klidu ve všech jejích aspek-
tech, ale pouze rozlišení mezi jednáními subsumovatelnými pod skutkové podstaty výše popsaných přestupků a 
jiného správního deliktu podle zákona o ochraně veřejného zdraví či vyhodnocování, zda zkoumané jednání je 
přestupkem podle § 29 odst. 1 písm. o) nebo  podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích nebo správním 
deliktem podle zákona o ochraně veřejného zdraví, je nutno prověřit následující skutečnosti:  
1) Kdo se jednání dopustil   
Za výše uvedený správní delikt lze postihovat pouze fyzickou osobu při její podnikatelské činnosti a právnickou 
osobu. Za oba zmiňované přestupky lze postihnout pouze fyzické osoby. V případě přestupku rušení nočního 
klidu podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích bude posuzování postavení fyzické osoby relevantní jen v 
případě, že hluk bude produkován tzv. technickým zdrojem hluku podléhajícím státnímu zdravotnímu dozoru (k 
tomuto pojmu viz níže).    
        V případě jednání vykazujícího znaky přestupku podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona o přestupcích bude 
zkoumání postavení fyzické osoby nezbytné. Dopustí-li se takového jednání fyzická osoba při výkonu podnika-
telské činnosti, bude se jednat o porušení ustanovení § 32 zákona o ochraně veřejného zdraví a tedy o správní 
delikt podle § 92 téhož zákona. Dopustí-li se předmětného jednání fyzická osoba bez souvislosti se svojí podni-
katelskou činností, bude se jednat o poslední zmiňovaný přestupek.  
2) Co je zdrojem hluku    
Ve smyslu ustanovení § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou předmětem státního zdravotního dozoru 
prováděného orgány ochrany veřejného zdraví především tzv. technické zdroje hluku. Jde o zdroje, jejichž akus-
tická emise je definována – tj. hladinu jejich akustického výkonu lze měřením jednoznačně, opakovatelně a re-
produkovatelně stanovit. Jedná se o stroje a zařízení stacionární i mobilní (např. dopravní prostředky). Ve stav-
bách pro bydlení se pak jedná o veškerá zařízení, která jsou pevně spojena s konstrukcí objektu, ať již patří ke 
společnému vybavení celého objektu, nebo jsou umístěna v jednotlivých bytech. Do této kategorie nepatří tzv. 
náhodné zdroje hluku (resp. zdroje náhodného hluku), které nejsou předmětem státního zdravotního dozoru.  
         Jde především o zdroje vymezené v § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před ne-
příznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády“). Jde-li o hluk způsobený technickým zdrojem hlu-
ku, který způsobila fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, bude takové jednání 
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řešeno příslušnou krajskou hygienickou stanicí podle zákona o ochraně veřejného zdraví s tím, že překročení 
hygienických limitů u hluku a vibrací z těchto zdrojů je porušením § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví a 
tedy správním deliktem podle § 92 téhož zákona. Státnímu zdravotnímu dozoru podléhá i kontrola hluku z veřej-
né produkce hudby a hluku z provozoven služeb (§ 32 zákona o ochraně veřejného zdraví). Dochází-li k tomuto 
hluku v souvislosti s činností právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu její podnikatelské činnosti, bude se  
při nedodržení hygienických limitů jednat o správní delikt podle § 92 zákona o ochraně veřejného zdraví. U 
fyzických osob nepodnikajících (resp. bez souvislosti s jejich podnikatelskou činností), které nedodrží své po-
vinnosti při veřejné produkci hudby, půjde o přestupek na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona 
o přestupcích. Zjišťování hladin hluku z náhodných zdrojů hluku není předmětem státního zdravotního dozoru. 
Stížnosti na takový hluk řeší podle okolností příslušný orgán obce podle zákona o přestupcích, příslušný okresní 
soud podle § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně příslušný 
stavební úřad při posuzování způsobilosti předmětné stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 73 0532. Přestupek rušení nočního klidu 
podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích je subsidiárním jak ke správním deliktům podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví, tak k přestupku na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona o přestup-
cích.  
- Hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncert, taneční zábava, artistická pro-
dukce s hudbou) nesmí překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Splnění této po-
vinnosti zajistí osoba provozující službu a jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel, a nelze-li pořadatele 
zjistit, pak osoba, která k tomuto účelu stavbu, jiné zařízení nebo pozemek poskytla.  
  - Prováděcí právní předpis upraví hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, způsob jejich mě-
ření a hodnocení.  
- Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 
22.00 a 6.00 hodinou.    
          Po zrušení vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, není ve 
stávající právní úpravě pojem nočního klidu, resp.noční doby, vymezen. Dobu nočního klidu 22:00 až 06:00 hod. 
lze ale považovat za obecnou zvyklost či obecně uznávané pravidlo chování, kterému je prostřednictvím ustano-
vení §47 odst. 1, písm. b), zák. č. 200/1990 Sb. poskytována zákonná ochrana a postih za přestupek rušení noč-
ního klidu je i za stávající právní úpravy možný.                                              

Poznámka KMČ: materiál je pro obsáhlost krácen. Plný text bude k nahlédnutí na Detašovaném pracovišti v Radíkově. 
KMČ současně upozorňuje, že nebude řešit případné připomínky občanů. Nutno se obrátit na 
příslušné orgány osobně.                                                                                                                                                                                                                   

                                                               Vladimíra Marková                                                                                                                                            
                                                                                                                     pověřena řízením preventivně informační skupiny 

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

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
      Měsíc červen nás po deštivém květnu překvapil letními až tropic-
kými teplotami. V klubovně jsme se sešli jen jednou (na videu jsme si 
promítali dětský den z mateřské školky na Sv. Kopečku a Janička 
Čapková nám zapískala na flétnu několik lidových písniček) jinak jsme 
raději poseděli pod břízami za místní prodejnou. Na výletě jsme byli 
v Přáslavicích. Mají zde novou rozhlednu, ze které je pěkný výhled do 
okolí. Je z ní vidět Sv. Kopeček i radíkovská věž. Také jsme jednu 

středu navštívili v Olomouci – Pavlovičkách 
muzeum historických automobilů. S lošovským  
klubem jsme podnikli na zájezd do Uničova a 
Jiříkova, kde jsme obdivovali dřevěné sochy v 
„Pradědově galerii u Halouzků“. Magistrát  po-
řádal i zájezd  do Mikulova. Zde jsme navštívili  
zámek, židovský hřbitov, a po městě nás pro-
vedla průvodkyně a ukázala nám místní zajíma-
vosti. Co se týče kultury, byl měsíc červen 
opravdu bohatý. Byli jsme v kostele na 
Sv.Kopečku na koncertě kapely Hradišťan, 
v olomoucké Redutě na koncertě orchestru 
Karla Vlacha. V divadle jsme shlédli představení 
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činohry „Jak je důležité míti Filipa“, operu „Cosi fan Tutte“ a generální zkoušku opery „Carmen“.  

   Činnost klubu seniorů bude probíhat celý červenec až do 4. srpna 2010 včetně. Pak budeme i my 
mít zasloužilé prázdniny a sejdeme se opět 8. září 2010. Po prázdninách opět začneme plánovat naši 
další činnost a také předpokládáme, že už bude Radíkov opravený a rádi pozveme mezi nás další 
kluby na návštěvu.  Hezké prázdniny všem přeje vedení místního „Klubu seniorů Olomouc – Radíkov“.  

                                                                                                                              /fp,ar/ 

„Co jste hasiči, co jste dělali (veškeré síly a organizační schopnosti jsme 
věnovali turnaji v nohejbale a 4. ročníku „Netradičního požárního útoku“, pak 
chvíli odpočívali a vyrážíme na další akce našeho SDH)  

 Další ročník nohejbalového 
turnaje, který je již tradičně 
spojen s kácením máje a 
navazující zábavou na hřišti za 
prodejnou, se uskutečnil 
v sobotu 5.června 2010. 
Tentokráte na turnaj přijelo 
celkem 13. družstev nejen 
z blízkého okolí, ale dojeli a 
putovní pohár dovezli vítězové 
z roku 2009 a to družstvo 
z Opavy – Milostovic. Vylosování 
startovních čísel a rozlosování 
do dvou skupin (7 + 6) proběhlo 
hladce a turnaj mohl začít. 
Pěkné počasí, dostatek diváků i 
zajištěné občerstvení dávalo 
záruku pohodového dne. Odpoledne se lavice pod břízkami zaplnily. Po bojích ve skupinách 
navazoval vyřazovací sytém a tak nakonec kolem 17 hodiny bylo známo závěrečné pořadí: 
1) Opava – Milostovice 
2) Svatý Kopeček  
3) Holice  
4) Elefanti Radíkov (Hudec L., Foukal A.,Špruček R.) 

       Po skončení byli vítězům předány poháry, stinnou stránkou turnaje bylo zranění hráče Milana 
Pěrůžka a odvoz sanitkou na ošetření. Pohodovou akci doprovázelo slunečné počasí. Závěr 
dne byl ukončen večerní zábavou s DJ – Milošem. Pořadatelé – místní SDH děkují všem, kteří 
se na zajištění akce podíleli. 

 4. ročník soutěže v „Netradičním požárním útoku“….. Dlouho to letos z jara vypadalo na 
nezájem o tuto soutěž, ale nakonec se 
startovní listina (20 míst) téměř naplnila. 
Přijela i vzdálená hasičská družstva 
z Rusovců (Slovensko), Kobylí (BV), 
Zdounek (KM), nově na zkušenou se 
objevili hasiči ze Šilheřovic od Opavy. 
Organizačně proběhlo vše bez zádrhelu, 
dodržen byl i časový plán soutěže. 
Pohoda mezi pořadateli zavládla i z 
důvodu, že po roční přestávce v soutěži 
opět zvítězilo družstvo SDH Olomouc – 
Radíkov. Akce byla tentokráte propa-
gována i cestou tiskového mluvčího 
magistrátu Mgr. Rašťáka, který zajistil 
propagaci u všech medií, se kterými 
radnice spolupracuje.  

Co řekl o soutěži jeden z tahounů celé 
akce Petr Bernard, který nejen 
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komentoval, ale stačil odložit mikrofon, nasednout spolu s družstvem na raft, provést kvalitní požární 
útok a zvítězit: 

- žádné speciální postřehy nemám – makali poctivě všichni, počasí vyšlo, soutěžící přijeli nebo se 
omluvili, diváci nás přišli podpořit a navíc jsme získali 1. místo.  

- to, že budeme první, asi nikdo nečekal. Po  loňském roce jsme čekali velký boj o špici a navíc jsme 
měli nové členy v soutěžním družstvu.  

- zábava měla končit ve 4:00 ráno, ale ještě byli lidi, tak jsme to o hodinu protáhli, v neděli se dopíjelo 
jako vždy. Výdělek byl tomu odpovídající 

- jsem rád, že vše proběhlo bez problémů a že se zapojili i starší členové sboru.  
Takže směle můžeme chystat další – 
5.ročník soutěže – termín 25.6.2011. 
           Informace z naší akce najdete 
mimo jiné na: 

- prozatím NEJ foto : SDH Rusovce - když 
vystupovat tak elegantně : - ) 

- video na webu - útok družstva Radíkova 1.pokus 
http://www.youtube.com/watch?v=uWr-
PBOjNBI&feature=player_embedded 
http://dhz.rusovce.info/ 
http://olomoucstred.naseadresa.cz/cz/s176-detail-
zpravy/c531-Regionalni-zpravodajstvi/n46307-
FOTO-Zahodili-padla-vytahli-strikacky 
 

 

 

Výsledková listina – „Netradiční požární útok Olomouc – Radíkov 2010“ – 4. ročník 

Muži     
 Družstvo 1.pokus 2.pokus Započtený čas 

1 Radíkov /OL/ 01:08,56 01:22,25 01:08,56 
2 Hlubočky /OL/ N 01:11,23 01:11,23 
3 Kobylí /BV/ 01:12,63 01:14,94 01:12,63 
4 Topolany /OL 01:18,42 01:13,25 01:13,25 
5 Lošov 2 /OL/ 01:23,25 01:13,56 01:13,56 
6 Černovír /OL/ 01:17,06 01:15,09 01:15,09 
7 Chválkovice /OL/ 01:16,21 01:19,50     01:16,21 
8 Velký Týnec /OL/ 01:18,52 01:19,82 01:18,52 
9 Holice /OL/ 01:21,40 01:43,52 01:21,40 

10 Zdounky /KM/ 01:24,89 01:35,96 01:24,89 
11 Lošov 1 /OL/ N 01:30,30 01:30,30 
12 Rusovce /SK/ 01:31:58 N 01:31:58 
13 Droždín /OL/ 01:50,56 N 01:50,56 
14 Šilhéřovice /OP/ 02:09,20 02:03,77 02:03,77 

Ženy     
 Družstvo   Započtený čas 

1 Hlubočky /OL/ 01:31,75 01:17,49 01:17,49 
2 Droždín /OL/ 01:38,53 01:28,04 01:28,04 
3 Zdounky /KM/ 03:17,54 01:34,26 01:34,26 
4 Velký Týnec /OL/ 01:58,17 01:40,82 01:40,82 
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Děkujeme všem soutěžícím a divákům za vytvoření skvělé atmosféry soutěže ! Věříme, že 
se všichni dobře bavili, pokud máte někdo nápady, jak naši soutěž vylepšit, pošlete.  
na sdh-radikov@volny.cz   

Poděkování patří i všem našim sponzorům. 
 pátek 9.7.- 19:00 členská schůze - zhodnocení soutěže, program akcí na prázdniny 

             Připravujeme 

 15.-18.července - Sjíždění řeky HRON ( Slovensko ) tentokrát vodácký výlet s dětmi  

 31. července - hasičská soutěž " O pohár starosty obce Kobylí " 

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 
www.sdh-radikov.estranky.cz                                                                                                   

/km, pb,zv/ 

Sport  
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   

           S koncem měsíce června skončil i letošní ročník III. ligy. Mužstvu se dařilo, 
byl vysoký počet vstřelených branek (nejvíce ve skupině) a tak jsme mohli být 

spokojeni. Celkové druhé místo, jen jedna prohra na jaře a postup do II. ligy je 
úspěchem kolektivu. Manažer děkuje všem, kteří se na úspěchu podíleli a přeje 

hráčům a jejich rodinám hezkou dovolenou. Na podzimní setkání se těší Mirek Nemrava. 
  

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

(jaro) 
HOSTÉ DOMÁCÍ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 

2009 
VÝSLEDEK 
JARO 2010 

01.04. Radíkov MK Uničiv 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 2 : 2 
11.06. Radíkov Buff-belt 3 : 3 4 : 1 
18.06. Radíkov FC Peklo NV 7 : 1 5 : 1 
27.06. DORESPO Lošov Radíkov 3 : 2 3 : 3 

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

 
Léto je v plném proudu, do Radíkova se na své chaty a 
chalupy nastěhovala řada lidí. Večer a to zejména o 
víkendech se nad Radíkovem vznáší vůně podvečerního 
grilování. Naše prodejna poskytne všem dostatek zboží a 
to jak potravin, zeleniny, sladkostí i  nápojů nejrůznějšího 
druhu a to jak pro dospělé tak i pro děti. Srdečně Vás zve 

nákupům personál místní prodejny. 
                                                                                                                                               /zv/     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěr opět patří našim hasičům… 
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