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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 20.5.2015  
 
Přítomni:           Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                Zahájení v 19,00 hod.       
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník                                                                                      
                           p. Karel Jílek   
                           p. Jaroslav Kováčik     
                           p. Františka Prášilová 
Nepřítomni:      Ing. Jan Bednář – místopředseda                            
                       Ing. arch. Milan Obenaus 
                           
 
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné, kteří popřáli Ing. Rešlovi k narozeninám. 
K zápisu z jednání KMČ  22.4.2015 nebyly připomínky. 
 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 22.4.2015 a 
konstatováno následující: 

Ad1) Dne 13.5.2015 proběhlo místní šetření svolané odborem dopravy z iniciativy KMČ č.21 Ol.-
Radíkov. Kontrolní prohlídka před ukončením záruční lhůty (k 30.7.2015) proběhla za účasti Ing. 
Kmoníčkové, Ing. Tomančíka, p. Šulce (všichni za odbor dopravy MMOl), p. Glejtka (odbor investic), p. 
Zívaly (TSMO a.s.), Ing. Zvěřiny (KMČ MČ Radíkov). Z jednání pořízen zápis – odstranění zjištěných 
závad bude řešit dále odbor dopravy cestou zhotovitele firmy HORSTAV Olomouc spol. s.r.o.  
   

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

1) Elektronicky průběţně informace o uzavírkách komunikací ve města Olomouci. KMČ nebude 
zveřejňovat va vývěskách, pouze to co se týká bezprostředně přístupu do MČ Radíkov. 

2) Elektronicky 22.4.2015 sdělení Ing Štěpánkové z odboru ŢP ve věci šetření na parcele u 
nového domu – křiţovatka Malinovského, Náprstkova a Na Pevnůstce o podmínkách výstavby 
oplocení. Stanovení podmínek k zásahu do zeleně /keře šeříku/. 

3) Elektronicky 23.4.2015 odpověď Ing. Michaličky ve věci svolání obchůzky na investiční akci ul. 
Malinovského s cílem zjištění závad ke končící 5-ti leté záruce na stavbu (30.7.2015). 

4) Elektronicky 23.4.2015 pozvánka na Lošovské oslavy od OVVI. 
5) Elektronicky 28.4.2015 sdělení OVVI k moţnosti zajištění výroby vlajek na Netradiční 

hasičskou soutěţ. 
6) Elektronicky 29.4.2015 aktualizace plánu prací TSMO a.s. na měsíc květen 2015. 
7) Elektronicky sdělení OŢP – Ing. Štěpánkové ve věci kontroly stavu zeleně (končící 5-ti letá 

záruka). Zabezpečí odbor ŢP. 
8) Elektronicky 30.4.2015 na vědomí od odboru dopravy informace o práce na komunikacích, 

které budou prováděny v měsíci květnu. 
9) Elektronicky dne 30.4.2015 na vědomí nový Statut KMČ. 
10) Elektronicky 19.5.2015 od odboru dopravy návrh zápisu z místního šetření dne 13.5.2015 – 

akce Malinovského.  
   
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky dne 28.4.2015 dopis (náměty k činnosti KMČ) na náměstka primátora PhDr. 
Urbáška a radního Mgr. Ţáčka 

2) Elektronicky odeslání návrhů odměn pro členy KMČ za měsíc duben 2015. 
3) Elektronicky 28.4.2015 – vystavení faktury za sběr šrotu hasičů. 
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4) Elektronicky 29.4.2015 objednání vlajek (Slovensko, Maďarsko, Wales/Anglie) na Netradiční 

hasičskou soutěţ. 
5) Elektronicky odeslání příspěvků dne 30.4.2015 do Radničních listů 5/2015.    
6) Elektronicky 05/2015  na odbor ŢP a TSMO a.s. s ţádostí o posouzení usychajících stromů a 

jejich případné skácení na ul. Přehradní a u hřiště za prodejnou Hruška. 
7) Průběţná el. korespondence se členy KMČ i odborem VVI MMOl.    
8) Eklektronicky dne 13.5.2015 poţadavek na majetkoprávní odbor – p. Brázdové na provedení 

drobné údrţby na vodárenské nádrţi v termínu do 10.6.2015 (soutěţ hasičů).  

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

- Poradě předsedů KMČ (za ČSSD) konané dne 27.4.2015 v poradní místnosti primátora a 
porady všech KMČ ve veliké zasedací místnosti ul. Hynaisova dne 29.4.2015 za účasti 
primátora jeho náměstků ředitelů organizací řízeným městem (FLORA, DPMO, TSMO a.s., 
Hřbitovy města Olomouce, ZOO Olomouc,  další..). Přítomni byli i vedoucí odborných útvarů 
MMOl, odbor dopravy, ŢP 

- svém krátkém setkání s garantem naší KMČ, náměstkem primátora Ing. Czmerem, bude 
navazovat další jednání a předání informací o problematice MČ Radíkov. 

- článku na titulní straně v Olomouckém deníku dne 4.5. s názvem „Lošovští: připadáme si 
odstrčení“, který se týká MČ Lošov, kde se opět opět porovnávají stavební investice do 
Lošova s investicemi do Radíkova a Sv. Kopečka. Předseda KMČ MČ Lošov Ing. Preč se od 
článku distancoval. 

- Hasičském pochodu kolem Radíkova, který se konal dne 8.5.2015. Počet účastníků 
registrovaných 180, bylo i hodně dětí, akce se líbila, počasí pěkné. 

- chystaném 19. ročníků hasičského nohejbalového turnaje dne 30.5.2015 spojený s kácením 
májky a večerním posezením na hřišti za prodejnou HRUŠKA 

- přípravách 9. ročníku Netradiční hasičské soutěţe dne 13.6.2015 na místní vodárenské nádrţi 
- jiţ přihlášeno 24 druţstev (i ze Slovenska, Maďarska a Walesu). Patronát má nám. primátora 
JUDr. Major, MBA a další hosté. Vlajky pro zahraniční účastníky jsou jiţ vyrobeny 
v Samotíškách. 

- Připravované investici Moravské vodárenské společnosti do opravy vodovodního řadu 400 
mm (čištění a cementování vnitřku potrubí), který prochází Radíkovem. Budou s tím souviset i 
výkopové práce – mimo jiné i v lokalitě hřiště za prodejnou. 

- připomínce p. Mičkala k dopravní situaci na ul. Na Pevnůstce, silné nekázni účastníků 
dopravy, kolize s cyklistou. Bude nutno řešit s odborem dopravy MMOl, MP i Policií ČR. 

- schůzce předsedů KMČ Sv. Kopeček, Lošov, Droţdín a Radíkov se zástupci Městské policie a 
Policie ČR, která proběhla dne 12.5.2015. Hlavním bodem byla problematika parkování na Sv. 
Kopečku ve dnech zvýšeného pobytu turistů, blokování dopravy, zastavěné vjezdy na 
soukromé nemovitosti i blokování MHD.  

- zajišťování uzpůsobení seče veřejných ploch od TSMO a.s. k termínům hromadných akcí 
v Radíkově  

- problémech s nefungujícím internetem na Detašovaném pracovišti MMOl v MČ Radíkov. Bude 
řešeno odborem informatiky MMOl. 

- změně v soupisu opravných prací na místních komunikacích v r. 2015. Po nacenění opravy 
příčného sběrače na ul. U Skalky obch. zástupcem p. Čechem z TSMO a.s., nebude 
realizována poloţka opravy asfaltové plochy u místního hostince.  

- tom, ţe nebude ve Zpravodaji publikována reklama realitní kanceláře. 
- zajištění WC TOI na akci dne 13.6.2015 - hasičská soutěţ. 
- ţe RMO a ZMO schvalují nový způsob odměňování členů KMČ s platností asi od 1.9.2015. 

Upozorňuji na docházku. 
 

2) Paní Prášilová informovala: 
a) nedostatcích na hřbitově na Sv. Kopečku: 
- nejdou zavřít branky na starý hřbitov (malá branka směrem k rybníku) 
- za kříţem na novém hřbitově je propadlá zádlaţba chodníku 
- bylo by ţádoucí prodlouţit rozvod vody na novém hřbitově aţ na horní konec 
- nutnost opravy zídky na novém hřbitově směrem ke starému hřbitovu 
 
b) obnovení zvonění na místní zvonici v případě úmrtí. Diskuse o propagaci Radíkovských hodů, 

průvod apod.  
   
Poznámka: Problematika zvonění bude uzavřeno na příštím jednání KMČ 
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3) Pan Jílek informoval: 

- o záměru pořádání příměstského tábora pro děti 
- o špatném přehledu při odbočování z ulice Na Pevnůstce směrem na ul. Přehradní  

 
 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ     
        

1) Poţádat ředitelství Hřbitovy města Olomouce o provedení opravných prací na hřbitově na Sv. 
Kopečku, kde jsou pohřbíváni i občané Radíkova. Dopis i na vědomí KMČ Sv. Kopeček. 

  
                                                           Termín do 15.6.2015                          Zajistí: Ing. Zvěřina  

                                                                                                                      
 

2) Dořešit značení ulice POD BOŘÍM a směrových šipek, v provedení jako značení celého 
Radíkova a zajistit montáţ.  

 
                                                              Termín do 30.6.2015                           Zajistí: Ing. Bednář    

                                              
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 ve středu 17.6.2015 v 19,00 hod.   
Jednání ukončeno v 20.00 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zápis ověřil: Ing. Rešl v.r.                                               
 

 
              Komise městské části č. 21 

 Olomouc - Radíkov   
 Předseda Ing. Jan Zvěřina 

                                                               
 
 
 
 
 
 
             
 
   

Zápis obdrţí:   všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová, p. Jílek, 
                        Ing. arch. Obenaus – elektronicky)   
                       Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                       Člen RMO Mgr. Filip Ţáček (elektronicky)  
                       Náměstek primátora Ing. Czmero (elektronicky) 
                       vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                       Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                       Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                       Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov      
 


