
- 1 - 

Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 17.6.2015  
 
Přítomni:         Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                Zahájení v 19,00 hod.       
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda 
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník                                                                                      
                           p. Karel Jílek   
                        Ing. arch. Milan Obenaus                           
                           p. Františka Prášilová 
Nepřítomni:        p. Jaroslav Kováčik (omluven)                               
                        
                           
 
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné. K zápisu z jednání KMČ  20.5.2015 nebyly připomínky. 
 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 20.5.2015 a 
konstatováno následující: 

Ad1) Dne 9.6.2015 pod č.j. 08/2015-Zv byl odeslán dopis na ředitele organizace Hřbitovy města 
Olomouce s ţádostí o provedení oprav na hřbitově na Sv. Kopečku. Na vědomí obdrţela i KMČ Svatý 
Kopeček. Dosud bez reakce p. ředitele.  
Ad2) Orientační tabule s názvem ulice - je stále v řešení, úkol trvá. 
 
Sdělení: dne 1.6.2015 proběhlo konferenční projednání (elektronicky) problematiky zvonění ve zvonici 
na ul. Náprstkova. Všichni členové KMČ byli pro zaslaný návrh, který byl zveřejněn v Radíkovském 
informačním zpravodaji č. 3/2015 (předání klíčů p. Kouřilovi, moţnost zvonění ve zvonici nebo 
místním rozhlasem dle rozhodnutí pozůstalých).  
   

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky podklady od Ing. arch. Obenause k problematice eliminace rizik vyplývajících 
z neukázněnosti cyklistů jedoucích z lokality Chaty Pod věţí ulicí Na Pevnůstce (zvýrazněné 
dopravní značení apod.). 

2) Dne 3.6.2015 vystavena OVVI MMOl objednávka na provedení opravných prací na místních 
komunikacích v roce 2015 ve výši 88 500,- Kč. 

3) Průběţná elektronická korespondence se členy SDH Olomouc-Radíkov (Petr Bernard, Karel 
Morbitzer, Miroslav Nemrava, Klára Langerová a další) ve věci zajišťování hasičské soutěţe 
12.14.6.2015. 

4) Elektronicky dne 10.6.2015 informace k Mattoni 1/2Maraton Olomouc od OVVI. 
5) Průběţně elektronicky informace odboru dopravy a DPMO k uzávěrkám a objíţďkám a s tím 

související změny tras autobusových linek. 
6) Elektronicky dne 10.6.2015 odpověď předsedy KMČ Sv. Kopeček ve věci místního hřbitova. 
7) Elektronicky 8.6.2015 na vědomí pozvánka na propagační jízdu hasičů s prapory Olomoucí 

dne 29.6.2015 na Horním náměstí v Olomouci. Zve starostka OSH p. Švubová. 
8) Elektronicky dne 8.6.2015 od p. Bernarda program pobytu profesionálních hasičů z Velké 

Británie/ Wales – město Swansea/ v Olomouci-Radíkově. 
9) Průběţná elektronická korespondence s vedoucí úseku veřejné zeleně TSMO a.s. Ing. 

Dostálovou ve věci sečení ploch v Radíkově před soutěţí. 
10) Elektronicky dne 5.6.2015 pozvánka na 4. ZMO konané dne 19.6.2015 – odesláno od OVVI – 

Mgr. Puhač. 
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11) Elektronicky 27.5.2015 - Plán prací TSMO a.s. v měsíci červnu v MČ Radíkov. 
12) Elektronicky 27.5.2015 informace od odboru ŢP Ing. Steigrové ve věci kácení usychající břízy 

na hřišti za prodejnou a dalších stromů na ul. Přehradní. 
13) Elektronicky dne 27.5.2015 – poţadavek na nacenění opravných prací na místních 

komunikaci – příčný ţlab na ulici U Skalky – změna plánu, k realizaci r. 2015. 
14) Elektronicky příspěvky do Zpravodaje č. 3/2015. 
15) Elektronicky dne 26.5.2015 pozvánka na jarní oslavy MŠ Olomouc-Bieblova. Akce na Chatě 

Pod věţí. 
16) Elektronicky 25.5.2015 sdělení OVVI Mgr. Puhač o chystaných změnách v odměňování členů 

KMČ a stanovení patronů/garantů z řad členů RMO pro jednotlivé KMČ.   
 
Odeslaná pošta:  

1) Elektronicky 25.6.2015 informace na odbor ŢP-Ing. Štěpánková a závadě na herním prvku na 
dětském hřišti u zvonice. 

2) Elektronicky poţadavek na p. Čecha z TSMO a.s. - nacenění opravy příčného sběrače na ul. 
U Skalky. 

3) Elektronicky 4.6.2015 informace na majetkoprávní odbor – p. Brázdová o provedené údrţbě 
na vodárenské nádrţi. 

4) Elektronicky 7.6.2015 pozvánka pro nám. primátora PhDr. Urbáška a radního Mgr. Ţáčka na 
13.6.2015 do Radíkova na hasičskou soutěţ. 

5) Elektronicky 8.6.2015 rozeslání pozvánky na hasičskou soutěţ všem KMČ. 
6) Elektronicky poţadavek na odbor dopravy a TSMO a.s. na zaslání plánu údrţby místních 

komunikací v měsíci červnu 2015. 
7) Elektronicky rozeslání Radíkovského informačního zpravodaje č. 3/2015. 
8) Elektronicky 9.6.2015 korespondence na odbor dopravy - Ing. Motyčková ve věci parkoviště 

před prodejnou HRUŠKA. 
9) Elektronicky 9.6.2015 dopis na ředitele org. Hřbitovy města Olomouce ve věci údrţby hřbitova 

na Sv. Kopečku. 
10) Elektronicky poděkování na TSMO a.s. /Ing. Dostálová/ za provedení seče v MČ Radíkov před 

hasičskou soutěţí. 
11) Průběţná korespondence s místním SDH Olomouc-Radíkov a zástupcem hasičů z Walesu 

týkající se organizačních záleţitostí akce ve dnech 12.-14.6.2015. 

 
Projednávaná problematika   

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

- přípravě hasičské soutěţe ve dnech 12.-14.6.2015. 
- telefonickém jednání s Ing. Motyčkovou ve věci parkoviště u prodejny HRUŠKA /prioritně pro 

zákazníky prodejny, nikoliv parkoviště pro výletníky/. 
- pochůzce s p. Čechem a zástupcem zhotovitele opravných prací na místních komunikacích, 

která proběhne v pátek 19.6.2015. 
- personálních změnách na odboru vnějších vztahů a informací od 1.7.2015. 
- průběhu hasičské soutěţe, ze zástupců města přítomni zastupitelka Mg. Eva Machová, ved. 

odboru ochrany Ing. Jan Langr, počasí super, velmi dobrá účast a maximální spokojenost i 
zahraničních hostů ze Slovenska a z Velké Británie /Walesu/. 

- další Radíkovský informační zpravodaj vyjde kolem 20.7.2015. 
  

2) Ing. Bednář podal informaci k doplnění tabulek se směrovkami na novou ulici a tabulku s názvem 
ulice. 
   

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ     
        

1) Připravit a předjednat reálnost opatření pro ulici Na Pevnůstce s cílem zklidnění dopravy 
včetně cyklistické. Akce r. 2016.  

                                                    Termín do 30.9.2015               Zajistí: Ing. arch. Obenaus  

                                                                                                                      
2) Dořešit značení ulice POD BOŘÍM a směrových šipek, v provedení jako značení celého 

Radíkova a zajistit montáţ.  
 
                                                          Termín do 31.7.2015                Zajistí: Ing. Bednář    
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Další řádné jednání KMČ č. 21 ve středu 15.7.2015 v 19,00 hod.   
Jednání ukončeno v 19,50 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zápis ověřil: Ing. Bednář                                               
 

 
                 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      
 


