ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 21.3.2016
Přítomni:

Nepřítomni:

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

Zahájení v 19,30 hod.

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ 15.2.2016
nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 15.2.2016 a
konstatováno následující:
Ad 1) Do navrhovaných a naceněných opravných prací na komunikacích v roce 2016 byla
doplněna poloţka – oprava Náprstkova ul.- rigol cena cca 3 000,-Kč
Ad 2) Přítomní byli seznámeni s rozpočtem KMČ na rok 2016. Rozpočet byl přítomnými schválen
a bude zaslán na OVVI a členům KMČ.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky průběţná korespondence Mgr. Černohouse ve věci zlepšení spolupráce KMČ
s OVVI, odbory MMOl a vedením města. Záměry i výsledky z jednání.
2) Elektronicky informace ke změnám v MHD
3) Elektronicky 24.2.2016 sdělení OVVI k dalším uvolněným finančním prostředkům na akutní
opravy místních komunikaci. O prioritách bude rozhodovat RMO.
4) Elektronicky dne 23.2.2016 informace pořadatele součinnostního cvičení sloţek IZS a Policie
ČR /psovodi/ s centrem Chata Pod věţí. Bude probíhat v 26. týdnu za účasti cca 15 - ti
druţstev.
5) Elektronicky 1.3.2016 podklady od obchodního zástupce p. Čecha z TSMO a.s. – nacenění
dodatku Náprstkova.
6) Elektronicky 2.3.2016 informace ve věci zajištění přijetí oslavence p. Schwarze u nám.
primátora. Poděkování za dlouholetou práci pro obec a MČ Radíkov.
7) Elektronicky 2.3.2016 informace od odboru ochrany ve věci rozhodnutí 44. RMO (investiční
záměr pro objekt hasičské zbrojnice Náprstkova1) dne 1.3.2016.
8) Elektronicky korespondence – příspěvky do zpravodaje
9) Elektronicky 3.3.2016 sdělení OVVI ve věci pořízení zvukové aparatury pro akce komisí.
Nebyl zájem, řeší si kaţdá sama.
10) Elektronicky 4.3.2016 cenová nabídka na pořízení nového „radíkovského orloje“.
11) Dopis č.j.: SMOLú058793/2016/OMAJ/MR/Skl ze dne 15.3.2016 ve věci „Rozhkodnutí Rady
města Olomouce a Zastupitelstva města Olomouce ve věci nakládání s majetkem města
(parcela č. 284 kú. Radíkov u Olomouce – uţívání části parcely – 14 m2).
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky 24.2.2016 zaslání návrhu odměn pro členy KMČ
2) Elektronicky 2.3.2016 odsouhlasení cenových nabídek na opravné práce na místních
komunikacích pro rok 2016.
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3) Elektronicky 4.3.2016 rozeslání záznamu s geodetického vytýčení a místního šetření na ul.
Lošovská pod č.j. 02/2016-Zv.
4) Elektronicky dopis č.j.: 01/2016-Zv ze dne 5.3.2016 ve věci „Oznámení o konaných
sportovních a hasičských akcích v městské části Olomouc – Radíkov v I. pololetí 2016 na MP
Olomouc a na OVVI MMOl.
5) Elektronicky 5.3.2016 souhlasné stanovisko s umístěním dopravního značení na ul. Na
Pevnůstce.
6) Elektronicky dopis č.j.: 03/2016-Zv ze dne 7.3.2016 ve věci vyjádření naší KMČ k pracovnímu
výboru „Presentace studie parkování na Sv. Kopečku dne 3.3.2016 na OKaR“.
7) Elektronicky 11.3.2016 objednání kontejneru na sběrovou sobotu pro SDH Olomouc-Radíkov.
8) Elektronicky 16.3.2016 podklady pro úpravu stránek KMČ MČ Radíkov na webu města
Olomouce.
9) Průběţná korespondence se členy KMČ a zajišťování příspěvků do zpravodaje.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- skladbě rozpočtu KMČ na rok 2016, bude přílohou zápisu pro členy KMČ.
- průběhu zaměřování hranic pozemků v lokalitě ul. Lošovská dne 3.3.2016 a učiněných
dohodách. Bude provedena i výměna starého betonového lapače za nový.
- provedené pochůzce se zástupce firmy SEKNE a poţadovaném dopravním značení na ul. Na
Pevnůstce.
- Rozhodnutí RMO dne 1.3.2016 o zahájení zpracování investiční studie víceúčelového objektu
zbrojnice Radíkov s termínem zahájení 19.4.2016.
- pořádaném hasičském táboru pro děti 6 – 18 roků v letní prázdniny ve dnech 10.-20.7.2016
s centrem na RS Chata Pod věţí.
- pádu stromu na ul. Na Pevnůstce dne 19.2.2016. Úklid stromu z komunikace zajistily na
emailové sdělení TSMO a.s.
- provedeném kácení stromů na ul. Přehradní (napadení kůrovcem).
- přijetí p. Josefa Schwarze náměstkem primátora RNDr.Šnevajsem k příleţitosti 85 roků a jeho
aktivitách ve prospěch Radíkova.
- novém čísle Radíkovského informačního zpravodaje č.2/2016 – distribuce před Velikonocemi.
2) Ing. arch. Obenaus podal podrobnou informaci k pracovnímu výboru na OKaR MMOl týkající se
parkování na Sv. Kopečku. Cílem je zajistit určitá zlepšení jiţ před zahájením turistické sezony a
s tím související nárůst dopravy na Sv. Kopeček. Byly předloţeny i návrhy naší KMČ.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Předloţit předsedovi KMČ další návrhy na opravné práce na místních komunikacích
k realizaci v roce 2016.
Termín 15.4.2016 Zajistí: všichni členové KMČ.
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 18.4.2016 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,25 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil:
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)
Náměstek primátora Mgr. Filip Ţáček (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
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