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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 20.8.2012  
 
Přítomni:     Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.   
                   Ing. Jan Bednář – místopředseda       
                   Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                      p. Jaroslav Kováčik 
Nepřítomni:   p. Františka Prášilová (mimo Radíkov), omluvena          
                                 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (16.7.) a konstatováno 
následující: 

 
Ad1) Dopis na dotčené odbory MmOl. ve věci podání občanky k problematice odvádění sráţkových 
vod  byl v termínu odeslán. Prověřování a posuzování pokračuje. 
 
Ad2) Byla provedena urgence místního šetření u odboru dopravy a TSMO a.s. ve věci úprav na 
dopravním značení v MČ Radíkov (proběhlo místní šetření). Taktéţ byl urgován ořez zeleně 
zasahující do místní komunikace Sv. Kopeček – Radíkov (stále v řešení, termín odborem dopravy 
zatím není přislíben).  
 
Ad3) Byl zpracován a odeslán podkladový materiál pro nám. primátora Mgr. Machovou týkající se 
rekonstrukce objektu Náprstkova s cílem vytvoření vhodnějších podmínek pro práci Klubu seniorů 
(počet členů 48, kapacita 26) a zlepšení podmínek pro činnost místního SDH.  
                                                 

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta: 

1) Dopis č.j.: SMOL/111995/2012/Ol/Zac ze dne 24.7.2012 ve věci „Návrh rozpočtu města 
Olomouce na rok 2013“ – termín předloţení podkladů od KMČ do 14.9.2012 

2) Zápis o odevzdání a převzetí díla (opravné práce na odvodnění ul. Na Pevnůstce) a ul. 
Dolanská ze dne 17.7.2012 

3) Záznam z místního šetření v MČ Radíkov (ve věci odvádění sráţkových vod v MČ Radíkov 
dne 9.8.2012) 

4) Cenová nabídka na provedení změn (přemístění, doplnění odstranění dopravního a 
orientačního značení – zpracovatel p. Čech – TSMO a.s.) 

5) Dopis č.j.:  SSpS/OW/1243/2012 ze dne 3.7.2012 (předáno krátkou cestou v 33.týdnu) ve věci 
nabídky „sociálních sluţeb pro seniory Olomouc“ 

6) Dopis  majitelky RD ul. Malinovského 98/27 ve věci řešení zdevastovaného domu v lokalitě 
Radíkov ze dne 7.8.2012. 

7) Dopis č.j.: SMOL/Maj/22/3848/2012/Br. Ze dne 15.8.2012 ve věci „Plán údrţby na rok 2013“  
- termín do 7.9.2012  

8) Elektronicky ze dne 16.8.2012 podklady od MP Olomouc ve věci šetření a zajištění RD 
(havarijní stav) na ul. Malinovského 

9) Elektronicky z 16.8.2012 stanovisko TSMO a.s. úsek veřejné zeleně ve věci posunu termínu 
sečení travnatých ploch do 35. týdne (před oslavy 120 let SDH) a provedení opravy 
poškozených sedáků laviček u vodárenské nádrţe. 

10) Elektronicky příslib opravy místní čekárny MHD 
11) Elektronicky plán činnosti TSMO a.s. na 08/2012 v MČ Radíkov  
12) Elektronicky – termíny podzimních sběrových sobot 2012 (MČ Radíkov 10.11.2012) 
13) Dopis občana ze dne 17.8.2012 ve věci oslav 120 let SDH (problematika hlučnosti) 
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Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky odeslání fotodokumentace stavu břehů vodárenské nádrţe (po sníţení hladiny 
vody) na odbor majetkoprávní MmOl. 

2) Dopis č.j.: 09/12-Zv ze dne 6.8.2012 ve věci zajištění finančních prostředků na dokončení 
opravy místní římskokatolické zvonice na rok 2013. Adresováno na majetkoprávní odbor. 

3) Elektronicky 13.8.2012 poţadavek na TSMO a.s. na změnu termínu sečení a na opravu 
sedáků na lavičce u vodárenské nádrţe. 

4) Elektronicky poţadavek na ředitele MP o poskytnutí podkladů o podání MP na stavební úřad 
ve věci havarijního stavu RD ul. Malinovského MČ Radíkov a jeho nezajištění proti vstupu 
nepovolaných osob.   

5) Elektronicky 14.8.2012 na Moravskou vodárenskou a.s. ve věci poškození litinového bonusu 
ve vozovce (vodovodní přípojka k RD na ul. Na Pevnůstce) 

6) Elektronicky 15.8.2012 dopis náměstkyni Mgr. Machové ve věci „Rekonstrukce objektu 
Náprstkova 1 – MČ Radíkov (hasiči, klub seniorů). Nedostačující kapacita. Poskytnutí 
stavebně technických podkladů. 

7) Elektronicky 13.8.2012 – ţádost o moţnost osazení dopravní značky „obytná zóna“ na ulici Na 
Pevnůstce“ – na odbor dopravy MmOl dodatečný poţadavek k místnímu šetření. 

8) Elektronicky 2x výzva k převzetí dotazníků k průzkumu ve věci třídění odpadů – adresováno 
na sekretariát TSMO a.s.  

 

Projednávaná problematika  

 
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o: 

- vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2012 v poslední dekádě září 2012 
- devastaci objektu čekárny MHD, rozbité tři skleněné výplně, provedena obhlídka zástupkyní 

TSMO a.s. p.Fialovou, příslib opravy do oslav 120 let SDH  
- návštěvě příslušníků Policie ČR u předsedy KMČ (změna v personálním sloţení na sluţebně 

Velká Bystřice) 
- úkolech pro zajištění zdárného průběhu oslav 120 let místního SDH 
- sdělení TSMO a.s., ţe poţadované koše na psí exkrementy na ul. Přehradní odbor ŢP 

neodsouhlasil, neboť tato lokalita je zónou pro volný pohyb psů 
  

2) Ing.Bednář podal informaci: 
-  o oslavách na fortu Radíkov, které proběhnou ve dnech 1.- 2.9. 2012 a předal členům KMČ 
programový leták. Bude dána propagace i do vývěsek.  
-  o výskytu lokalit v lese v okolí Radíkova, které jsou napadeny extrémním suchem, houbou 
václavka a kůrovcem (sdělení odborníků z Lesů ČR – LZ Šternberk) a dochází k rychlému 
usychání stromů. Nejblíţe lokalita za vodárenskou nádrţí – ul. Přehradní a u pevnůstky. 
- místním setření ve věci úprav na dopravním značení a to: 
- po projednání s Dopravním inspektorátem Olomouc bude doplněna značka „stop“ na výjezdu 
z parkoviště na ulici Na Pevnůstce 
- dále je v jednání umístění zrcadla do nepřehledné zatáčky v horní části ulice Na Pevnůstce a 
umístění značky začátek obce u výjezdu z lesa v ulici Na Pevnůstce. Rovněţ probíhá posouzení 
oprávněnosti umístění značky slepá ulice na začátku ulice Náprstkova. 
-  na základě návrhu občana byla projednána s vedoucí oddělení dopravy MmOl otázka umístění 
značky „obytná zóna“ na ulici Na Pevnůstce. Je to poměrně sloţitý proces se značným dopadem 
na občany i řidiče. O výsledku bude podána informace na příští schůzi. 

 
3) Byly stanoveny priority investic v MČ Radíkov na rok 2013 (zahájení přípravy rozpočtu města na 

rok 2013 – odvodnění ul. Na pevnůstce zrušeno a přesunuto do opravných prací. Na 1. místo 
byla dána akce „Rekonstrukce objektu Náprstkova 1, MČ Radíkov (hasičská zbrojnice, klub 
seniorů), dále pořadí zůstane. 

 
4) Předseda komise přijímá návrhy na opravné práce v segmentu údrţby komunikací a na úseku 

vodoprávním na údrţbu pro rok 2013. Bude uzavřeno konferenčním projednáním tak, aby 
termíny předloţení návrhů byly dodrţeny. 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
 
1) Odeslat v návaznosti na dopis odboru investic aktualizovaný seznam priorit investičních akcí v MČ 

Radíkov a to v termínu do 14.9.2012. 
                                                                                                                 Zajistí: Ing. Zvěřina 

 
2) Odeslat v návaznosti na dopis odboru majetkoprávního poţadavky na údrţbové práce na úseku 

vody v MČ Radíkov a to v termínu do 7.9.2012. 
                                                                                                                       Zajistí Ing.Zvěřina    
 
3) Odeslat občanovi MČ Radíkov odpověď na dopis ze 17.8.2012 ve věci hlučnosti po zjištění 

informací od odpovědných členů výboru místního SDH. Odpověď konferenčně projednat. 
 
                                                                                                                       Zajistí: Ing. Zvěřina  
 
4) Dále jednat ve věci investic na rok 2013 po dohodě s předsedou.                         
 
                                                                                                                   Zajistí: Bednář, Rešl, Zvěřina 
 
5) Odpovědět na dopis ve věci havarijního stavu RD na ul. Malinovského. Kompetence KMČ v dané 

věci nejsou, lze pouze urgovat. 
                                                                                               Zajistí: Ing.Zvěřina   
  
6) Stanovisko KMČ k problematice hlučnosti: 
 
     Komise projednala žádosti a stížnosti občanů na neúměrný hluk při nočních hudebních produkcích 
v rámci akcí pořádaných SDH. V této souvislosti již proběhlo jednání se zástupci SDH na přípravném 
výboru oslav 21.7.2012, kteří byli upozorněni na platnost nové vyhlášky města zaměřené na podobné 
rušení nočního klidu. Bylo dohodnuto, že pověřený člen výboru SDH projedná s kapelou, aby 
výrazným způsobem ztišili svou produkci a to zejména po 22. hodině a nebo byla zajištěna nová 
kapela, která je ochotna hlasitost produkce uzpůsobit. Hasiči jsou vnímáni občany velmi pozitivně a 
bylo by škoda ničit si pověst extremním hlukem a rušením spánku svých spoluobčanů. Dle pokynů 
Magistrátu bude KMČ akce řádně ohlášena na Městskou policii a na odbor vnějších vztahů. Odpověď 
na písemné podání  
                                                                                                Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
                                             
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 10.9.2012  v 19,00 hod.  (ZMĚNA ze 17.9. – Zv 
dovolená mimo Radíkov)  

Jednání ukončeno v 20:10 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                     
                                                                           Komise městské části č. 21          
                                                                                 Olomouc - Radíkov 
                                                                            Předseda Ing. Jan Zvěřina                 
                                                                                                                            
 
 
 
 
Zápis obdrţí: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, p. Kováčik, p. Prášilová - elektronicky)  
                      Náměstek primátora RNDr. Šnevajs (elektronicky)  
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                      vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                      Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                      Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                      Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov 


