ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 16.12.2015
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář – místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Karel Jílek
p. Jaroslav Kováčik
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Františka Prášilová

Zahájení v 19,00 hod.

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ 18.11.2015
nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 18.11.2015 a
konstatováno následující:
Ad 1) Dopis č.j.: 28/2015-Zv ze dne 10.12.2015 ve věci požadavků na drobné úpravy komunikací
byl na TSMO a.s. odeslán.
Ad 2) Jednání s náměstkem Mgr. Žáčkem proběhlo dne 27.12. a s vedoucím odboru ochrany Ing.
Langrem dne 1.12.2012.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky 23.11.2015 od odboru dopravy sdělení k opravě žulových kostek na ul.
Malinovského, odbočení ul. U Skalky.
2) Elektronicky 23.11.2015 od ředitele TSMO a.s. – zjištění zimní údržby 2015/2016.
3) Elektronicky 25.11.2015 odbor investic Ing.Zedek, podklady k investiční akci Malinovského.
4) Elektronicky 25.11.2015 odbor ŽP Ing. Steigrová sdělení k zimní údržbě zeleně v MČ
Radíkov.
5) Elektronicky 25.11.2015 Ing.Knapp ve věci zimní údržby.
6) Elektronicky 27.11.2015 pozvánka pro členy KMČ k výkladu návrhu plánu investic na rok 2016
7) Elektronicky 29.11.2015 Ing. Knapp, zaslání mapového podkladu k zimní údržbě.
8) Elektronicky 1.12.2015 odbor mjpr. P. Brázdová opravné práce na vodoteči a vodárenské
nádrži v 12/2015.
9) Elektronicky 8.12.2015 zaslání PD na opravu vodárenské nádrže, požadavek na vyjádření
KMČ k dokumentaci.
10) Elektronicky 10.12.2015 podklady od nám. Mgr. Žáčka „Dlouhodobá koncepce hospodaření
s majetkem města na období 2016 – 2018“.
11) Elektronicky 14.11.2015 od OVVI přehled akcí města pro rok 2016.
12) Elektronicky dne 15.12.2015 sdělení občana ul. Lošovská k problematice dopravy.
13) Elektronicky dne 16.12.2015 dopis od TSMO a.s. ve věci zimní údržby (kontaktní adresy a
spojení)
14) Průběžná korespondence s OVVI a se členy KMČ MČ Radíkov.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky dne 19.11.2015 požadavek na odbor ŽP oprava herního prvku a řešení
rozkopávek zelených ploch – akce oprava vodovodu 400.
2) Elektronicky 20.11.2015 rozeslání zápisu z jednání KČ 11/2015.
3) Elektronicky 21.11.2015 korespondence se stavbyvedoucím akce Vodovod 400.
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4) Elektronicky 21.11.2015 podklady k objektu Náprstkova 1 pro nám. primátora Mgr. Žáčka.
5) Elektronicky 23.11.2015 návrh odměn pro členy KMČ za 11/2015 na kancelář tajemníka
MMOl
6) Elektronicky 23.11.2015 dopis řediteli TSMO a.s., upřesnění zimní údržby.
7) Elektronicky 1.12.2015 dopis na odbor mjpr. p. Brázdová ve věci údržby vodní toky, vodní
nádrž.
8) Elektronicky 1.12.2015 podklady na odbor ŽP p. Jarošová ve věci zábory zeleně na akci
Vodovod 400.
9) Elektronicky 1.12.2015 požadavek na ředitele TSMO a.s. o provedení kontroly na akci
Vodovod 400 (rozkopávky komunikací, zeleň).
10) Elektronicky 4.12.2015 ve věci rozsahu zimní údržby dopis č.j. 26/2015-Zv na odbor dopravy a
OVVI MMOl a TSMO a,s. Nutnost operativně řešit před zimou.
11) Elektronicky 7.12.2015 informace pro vedoucího odboru ochrany ve věci „Oprava vodárenské
nádrže v MČ Radíkov“.
12) Elektronicky 7.12.2015 vyjádření KMČ k projektové dokumentaci.
13) Elektronicky 10.12.2015 dopis č.j:28/2015-Zv na TSMO a.s. OVVI MMOl ve věci drobných
oprav na MK v MČ Radíkov.
14) Elektronicky 11.12.2015 na odbor mjpr, vyjádření KMČ k pachtu parcel města pro ZD
Unčovice.
15) Elektronicky 13.12.2015 upozornění prov. náměstka TSMO a.s. Ing. Fryce na nevhodnou
technologii údržby místních komunikací.
16) Potvrzení příjmu dopisu č.j.: 27/2015-Zv ze dne 11.12.2015 vedoucí odboru mjpr Mgr.
Křížkové
17) Elektronicky dne 17.12.2015 návrhu odměn členům KMČ za 12/2015 na OVVI a kancelář
tajemníka.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- jednání s nám. Mgr. Žáčkem a Ing. Langrem, doplnil podrobnosti Ing. Bednář.
- poradě se členy všech KMČ na MMOl – Hynaisova k investicím města v roce 2016.
- presentaci DPMO a.s. studie rozvoje MHD v Olomouci.
- odeslaném stanovisku KMČ Radíkov k pachtu parcel města ve prospěch ZD Unčovice.
- průběžném řešení problémů kolem akce „Vodovod 400“ se stavbyvedoucím, prodloužení
termínu rozkopávek do 15.1.2016, nepořádek, znečištěné komunikace. Dokončení včetně
konečných úprav komunikací jaro 2016. Na zimu na komunikacích hutněný zásyp recyklátem
na parkovišti a ul. Na Pevnůstce. Zelené plochy zapraveny nahrubo. Ozelenění – jaro 2016.
- instalaci vánoční výzdoby na budově Náprstkova 1.
- akci Mladých hasičů, rozsvěcování stromečku u zvonice.
- dokončení zakázky u firmy (objednávka z 06/2015) – tisk leteckých snímků Radíkova na folii
do kanceláře KMČ.
- problémech, které se vyskytují se zimní údržbou a navazujících jednáních s vedením TSMO
a.s. včetně nevhodné technologie údržby (široký rozhoz drtě a soli i mimo komunikace na
soukromé pozemky). Situaci kontrolujeme, průběžně řeší i TSMO a.s. Rozpor v plánu zimní
údržby na rok 2015/2016 v MČ Radíkov.
- termínu 10. ročníku Netradiční hasičské soutěže (18.6.2016).
- nutnosti svolat jednání ve věci objektu Náprstkova 1 i cestou Klubu seniorů na odboru
sociálním MMOl (leden, únor 2016).
- dokončené projektové dokumentaci na opravu vodárenské nádrže. Připomínky KMČ
odeslány, projednáno i se zástupci místního SDH.
- tom, že 50-tém týdnu byla provedena oprava herního prvku pro děti.
- vyskytujících se problémech s parkováním na místních komunikacích (zelené plochy, nepřehledná místa, chodníky apod.). Bude žádoucí zvýšený dohled Městské policie.
2) Nakládání s majetkem Statutární města Olomouc (projednáno konferenčně).
Stanovisko KMČ č.21 Olomouc - Radíkov k dopisu
MMOl. č.j.: SMOL/240821/2015/OMAJ/MRDP/Ind ze dne 19.11.2015 k pachtu nemovitých věcí ve
vlastnictví statutárního města Olomouce:
KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov nemá námitek proti pronájmu/pachtu dotčených parcel města
Olomouce (č. parc. 648, 658, a 1/9 parcely č. 687 vše v kú. Radíkov u Olomouce jako plocha ostatní).
Tyto uvedené parcely sloužily dříve jako polní/přístupové cesty k okolním parcelám, které i dnes jsou
v soukromém vlastnictví. V současné době jsou tyto parcely zceleny do celků/lánů, které jsou
obhospodařované ZD Unčovice. Požadujeme nastavit právně výpovědní lhůtu z pronájmu pro ZD
Unčovice pro případ, že některý z vlastníků okolních parcel bude požadovat přístup na svůj majetek
např. obnovení zemědělského hospodaření na vlastní parcele a pod.
Poznámka: odesláno na MMOl odbor mjpr dopisem č.j.:27/2015-Zv ze dne11.12.2015
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3) Ing. Bednář: v příštím Zpravodaji udělat průzkum zájmu občanů o zasílání důležitých informací
týkající se Radíkova elektronicky, zejména hlášení místního rozhlasu.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Zabezpečit přání k Vánocům a Novému roku 2016 místním rozhlasem občanům, chatařům a
chalupářům.
Termín 24.12.2. a 31.12.2015: Zajistí: Ing. Bednář, p. Kováčik
2)

Uskutečnit jednání s odborem dopravy MMOl ke komunikacím.
Termín do 31.1.2016: Zajistí: Ing. Zvěřina, Ing. Bednář

Předseda KMČ děkuje všem členům KMČ za práci pro naše občany, chataře a chalupáře
v MČ Radíkov a přeje hezké Vánoce a do nového roku 2016 hodně zdraví, klidu a pohody.
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 18.1.2016 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 21,05 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil: Ing. Bednář
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
Zápis obdrží: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová, p. Jílek,
Ing. arch. Obenaus – elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Bc. Horňáková (elektronicky)
Náměstek primátora Mgr. Filip Žáček (elektronicky)
Člen RMO Ing. Jaromír Czmero (elektronicky)
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc (elektronicky)
Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky)
Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov

KMČ přeje všem občanů, chatařům a chalupářům
krásné Vánoce a do nového roku 2016 hodně zdraví štěstí a pohody.
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