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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 19.8.2015  
 
Přítomni:          Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                Zahájení v 19,00 hod.       
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda 
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník                                                                                      
                          p. Jaroslav Kováčik                                                                              
                          p. Františka Prášilová 
Nepřítomni:       p. Karel Jílek 
                       Ing. arch. Milan Obenaus        
Hosté:             Ing. arch. Pavel Grasse – zastupitel města Olomouce 
                          p. Tomáš Kopečný  
              
                                                  
         V úvodu jednání předseda přivítal hosty a přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ  
15.7.2015 nebyly připomínky. 
 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 15.7.2015 a 
konstatováno následující: 

Ad 1) KMČ na základě zveřejněné informace v Olomouckém deníku dne 14.7.2015 a v návaznosti 
na diskusi na jednání KMČ dne 15.7.2015 zpracovala dopis č.j.: 20/2015-Zv ze dne 20.7.2015 ve 
věci: „Záměr parkování k Radíkovu – navýšení kapacity o 250 míst“ se svým stanoviskem. Byl 
zaslán na nám. primátora RNDr. Aleše Jakubce PhDr., nám primátora Ing. Jaromíra Czmera a Bc. 
Danielu Horňákovou (OVVI). Termín byl dodrţen. 
Byly namontovány dvě orientační tabulky s novou ulicí Pod Bořím. 
 
Připomíná se úkol na jednání KMČ 09/2015:  
Připravit a předjednat reálnost opatření pro ulici Na Pevnůstce s cílem zklidnění dopravy včetně 
cyklistické. Akce r. 2016. Úkol trvá s termínem 30.9.2015. 

 
Další program byl v úvodu přizpůsoben požadavkům hostů.  
1)      Ing. arch. Pavel Grasse podal výklad k problematice parkování na Sv. Kopečku. Šlo o 

výsledky jiţ dříve zpracovaných podkladů, studií i průzkumu provedeném na Sv. Kopečku, 
který byl realizován v roce 2014 a je k dispozici na webových stránkách KMČ č. 26 Olomouc-
Svatý Kopeček k nahlédnutí. 
    V současné době odbor KaR magistrátu připravuje zadání dopravní studie „Parkování na 
Svatém Kopečku u Olomouce“, ke které se vyjádřila dopisem č.j.: 15/2015-Zv ze dne 
17.8.2015 v poţadovaném termínu i naše KMČ. KMČ s ohledem na záměr rozšíření 
parkování směrem k Radíkovu poţaduje účast svého zástupce na dalších jednáních týkající 
se této problematiky. Případné nové informace od KMČ budou Ing. arch. Pavel Grassemu  
předány cestou Ing. arch. Obenause. 

 
2)      Pan Tomáš Kopečný, majitel chaty na ul. Přehradní se dostavil na jednání ve věci 

upřesnění svých poţadavků na prodej/pronájem částí parcely 284 k.ú. Radíkov u Olomouce. 
K dané problematice, na základě obeslání naší KMČ dopisem č.j.:  
SMOL/23168/2014/OMAJ/MRPD/Pri ze dne 5.11.2014, bylo vydáno KMČ souhlasné 
stanovisko s poznámkou o doplnění vyjádření vlastníka sousední parcely č. 263  k.ú. Radíkov 
u Olomouce.  Ověřené vyjádření souseda přinesl pan Kopečný na jednání komise. Bylo mu 
doporučeno předat vyjádření souseda na příslušný odbor magistrátu. Pokud bude znovu naše 
KMČ v této věci poţádána o stanovisko odborem majetkoprávním, bude vše na pravidelném 
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jednání KMČ projednáno. K dispozici byla fotodokumentace současného stavu na dotčeném 
místě (objekt p. Kopečného).   

 
Konferenční projednání: dne 10.8.2015 obdrţela KMČ dopis odboru KaR – Ing. Luňáček s návrhem 
zadání studie „Parkování na Svatém Kopečku u Olomouce“, který byl následně elektronicky rozeslán 
členům naší KMČ a stanoven termín k vyjádření. Připomínky a náměty Ing. arch. Obenause byly 
zapracovány do dopisu č.j.: 15/2015-Zv ze dne 17.8.2015 a dopis elektronicky odeslán. V rámci 
konferenčního projednání se vyjádřil Ing. Bednář a p. Kováčik. Ostatní bez vyjádření. 
   

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

1) Elektronicky dne 26.6.2015 vyţádaná objednávka na doplnění informačního systému v MČ 
Radíkov – směrové tabulky k ul. Pod Bořím. 

2) Elektronicky dne 15.7.2015 od odboru KaR návrh zadání studie „Parkování na Svatém 
Kopečku u Olomouce“ 

3) Dopisem č.j.: SMOL/15368/2015/OI/Zac ze dne 15.7.2015 ve věci Návrh rozpočtu města 
Olomouce na rok 2016 – termín zaslání odpovědi do 11.9.2015. 

4) Elektronicky vyjádření p. Zívaly a p. Fialové k „černé skládce“ u prodejny HRUŠKA (reakce na 
dopis KMČ).  

5) Elektronicky dne 16.7.2015 - Odpověď ředitele Městské policie a zástupce ředitele na dopis 
KMČ ve věci lepší informování o akcích pořádaných v obvodu působnosti naší KMČ 
(cyklistické závody na fortu). 

6) Elektronicky dne 20.7.2015 – odpověď na urgenci opravy herního prvku na dětském hřišti 
(Ing. Steigerová, Ing. Štěpánková). 

7) Elektronicky průběţně informace o uzávěrkách komunikací ve městě Olomouci. 
8) Elektronicky i telefonicky sdělení TSMO a.s. p. Zívaly o výsledku pohovoru se zaměstnancem 

TSMO a.s. a udělení písemné výtky a finančním postihu. 
9) Elektronicky 5.8.2015 reakce na urgenci opravy herního prvku. 
10) Elektronicky 5.8.2015 dopis Ing. Stojaspala ve věci: „Návrh do plánu akcí na rok 2016“. 

Problematika ulice Lošovská. 
11) Elektronicky 10.8.2015 odpověď na urgenci přípravy zadání pro projekt na opravu místní 

vodárenské nádrţe. 
12) Elektronicky 10.8.2015 – odpověď na ohlášení pádu stromu na ul. Dolanská, poškození 

oplocení soukromé zahrady. 
13) Elektronicky 16.8.2015 cenová nabídka na opravu schodů a rampy u prodejny HRUŠKA. 
14) Dopis č.j.: SMOL/175947/2015/OŢP/PZ/Stj ze dne 13.8.2015 ve věci „Úprava předběţného 

stanovení termínů sečí na pozemcích statutárního města Olomouce v r. 2015 – sdělení – pátá 
seč se ruší, termín 4. Seče 21.9. - 26.10.2015. 

 
Odeslaná pošta:  

1) Elektronicky 16.7.2015 – dopis na TSMO a.s. ve věci nespokojenosti s prací zaměstnance 
TSMO a.s. 

2) Elektronicky 16.7.2015 – dopis  ve věci informovanosti KMČ o akcích v MČ Radíkov o kterých 
MP ví a má je nahlášeny. Často se dotazuje i Policie ČR – Velká Bystřice. 

3) Elektronicky 19.7.2015 – zaslání fotodokumentace – černá skládka u prodejny HRUŠKA. 
4) Elektronicky 19.7.2015 – přehled opravných prací na místních komunikacích zhotoviteli. 
5) Elektronicky 20.7.2015 – dotaz na Ing. Štěpánkovou oprava herního prvku v MČ Radíkov. 
6) Elektronicky 20.7.2015 odeslání stanoviska KMČ pod č.j.: 20/2015-Zv k záměru navýšení 

parkovacích kapacit na Sv. Kopečku. 
7) Elektronicky 20.7.2015 – návrh odměn na MMOl pro členy KMČ za 7/2015. 
8) Elektronicky 11.8.2015 ohlášení na Moravskou vodárenskou opravy „klepajících kanalizačních 

poklopů“ – opraveno do 2 dnů. 
9) Elektronicky dopis č.j.: 13/2015-Zv ze dne 11.8.2015 ve věci „Oznámení o akcích pořádaných 

SDH Olomouc-Radíkov ve 2. pol. 2015“ na MMOl a MP Olomouc. 
10) Elektronicky dopis č.j.:14/2015-Zv ze 17.8.2015 na SNO a.s. ve věci finančního krytí 

opravných/zednických prací na prodejně HRUŠKA. 
11) Elektronicky dne 17.8.2015 – vyjádření KMČ dopisem č.j. 15/2015-Zv k zadání studie 

(parkování na Sv. Kopečku).  

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

- mediálním tlaku na předsedu ve věci parkování na Sv. Kopečku, rozhovory on-line odmítány, 
poskytnuto jen písemné vyjádření KMČ k „záměru rozšíření parkování směrem k Radíkovu o 
200/250 míst. 
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- přípravě rozpočtu města na rok 2016, bude nutné uplatnit poţadavky na investice, odbor 
dopravy, odbor majetkoprávní (voda), na ŢP (sečení - nové plochy), zimní údrţba, osvětlení 
apod.   

- dva měsíce trvající opravě prvku dětského hřiště (problémy s odbornou firmou). 
- záměrech s dokončením provizorních úprav na ul. Na Suchých loukách a pokračování v r. 

2016. 
- personálních změnách na prodejně HRUŠKA. 
- poruše na osvětlení místních zvonic – řeší TSMO a.s. 
- nevhodném odstavovaní vozidel na ulici Na Pevnůstce, kdy vozidla zasahují do profilu 

komunikace. 
- nedořešené problematice a objevujících se poruchách na místním „orloji“. Opravitelnost nebo 

náhrada včetně kalkulace – dořeší Ing. Bednář.  

- poţadavku na úpravu komunikace v prostoru poblíţ svodidel. 
- nutnosti dokončit postřiky plevelů v zádlaţbě chodníků u obrubníků i na vjezdech. 
- jednání na ul. Dolanská s odborem ŢP dne 18.8.2015 ve věci havarijního stavu stromů na 

soukromých parcelách. Odbor ŢP dle ujednání vyzve vlastníky k nutnému zásahu, tak aby 
nebyl ohroţen provoz na veřejné cestě. 

- letošní problémech s realizací opravných prací, termíny se nedodrţují. Přislíbená investice – 
oprava (nový) propustek při sjezdu do Radíkova, příslib TSMO a.s. byl na 05, dále 08… 

- problematice ul. Lošovská a doloţil fotodokumentaci. Část problémů bude řešena 
v kompetenci KMČ (opravné práce na komunikacích r. 2016 – pokud bude finanční krytí), dále 
bude třeba jednat s Lesy ČR s.p. a provést místní šetření odborem dopravy MMOl.    

   

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            
1) Připravit dopis pro odbor investic s poţadavky na rok 2016 dle pokynů v dopise.  

Dohodnuto pořadí priorot: 
a) Rozšíření objektu Náprstkova 1 /hasičská zbrojnice, Klub seniorů/ MČ Radíkov. 
b) Oprava vodárenské nádrţe ul. Přehradní 
c) Lokalita dětského hřiště na parcele 495 kú. Radíkov u Olomouce 

 
                                                                    Termín do 6.9.2015: Zajistí: Ing.Zvěřina 

 
2) Uplatnit dle termínu výzvy další poţadavky na rok 2016 v termínu do 29.8.2015 – zašlou 

členové KMČ předsedovi elektronicky 
a) opravné práce – komunikace, chodníky 
b) údrţba zeleně, rozšíření sečení, kácení 
c) údrţba vodotečí, odvodnění 
d) jiné opravné práce na majetku města 

 
                                                                    Termín dle požadavků MMOl: ihned: Zajistí: Ing. Zvěřina 
                                                     
                                                                                                                    
Další řádné jednání KMČ č. 21 ve středu 16.9.2015 v 19,00 hod.  

   
Jednání ukončeno v 20,45 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 – Bc. Horňáková (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      
                        Člen ZMO Ing. arch. Pavel Grasse 
 


