ZÁPIS
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 29.9.2008 – mimořádné jednání
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan -předseda
Ing.Bednář Jan - místopředseda
Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník
p.Mazáč Jiří
p.Pospíšilová Věra
Nepřítomni: p.Prášilová Františka (mimo Radíkov)
Ing.Rešl Miroslav (pobyt lázně)

Jednání proběhlo konferenčním způsobem k problematice návrhu změny jízdního řádu linky č.11
IDOS a to na základě požadavku, který předložila Mgr.Tomanová elektronicky na adresu předsedy
KMČ. Termín uplatnění požadavku na změnu jízdního řádu je k 3.10.2008. Platnost případné změny
od cca 12/2008
Vstupní informace:
1) Žadatelka, která zatím v Radíkově nebydlí (předpoklad 11/08) z důvodů dojíždění dcery na
gymnázium Hejčín navrhuje spoj s odjezdem z Radíkova 7,20 hod. (zajíždí na nám.Hrdinů a
dále až ul.Ladova) posunout o 10-15 min. dříve. Důvodem je průběžné zpoždění spoje o
cca 10 min. a zahájení školy v 8,00 hod.
2) Dopravní podnik (p.Jiří Dostál) připouští variantu zajíždění spoje do Radíkova v 7,10 hod.
(nyní odjíždí ze Sv.Kopečka 7,13 hod.) a taktéž zajíždí na Ladovu, z hlediska tvorby grafikonu
dopravy.
3) KMČ ověřila v pátek 26.9.2008 obsazenost spoje při odjezdu z Radíkova v 7,20 hod. – 14 dětí
do ZŠ Olomouc-Sv.Kopeček nebo k nádraží, dále 4 dospělí směr Olomouc (využívají i starší
občané k lékaři)
4) U spoje s odjezdem 7,40 hod je obsazenost cca 4 lidé.
5) Tel.dotazem u zástupce ředitele školy PaedDr. Skácela bylo zjištěno, že škola zahajuje
vyučování v 7,50 hod a pro děti je otevřena od 7,30 hod. tak, aby dojíždějící děti z Radíkova a
Lošova nemusely být venku (problematické především v zimě).
Po zvážení všech vstupních informací a na základě toho, že spoj s odjezdem 7,20 hod. vyhovuje
jak dětem z Radíkova tak i dospělým se změnou časové polohy spoje KMČ č.21 Ol.-Radíkov
nesouhlasí. Režim provozu školy na Sv.Kopečku je tomuto spoji uzpůsoben. KMČ by logicky
nezdůvodnila místním jakoukoliv změnu v tuto exponovanou dobu, která by ovlivnila ranní režim dětí i
jejich rodičů.
Komise městské části č.21
Olomouc-Radíkov
Předseda Ing.Zvěřina Jan

Zápis obdrží:všichni členové KMČ
Magistrát města Olomouce - Mgr.Puhač
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc
Detašované pracoviště Radíkov – p.Kundel
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