ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 18.4.2016
Přítomni:

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Zahájení v 19,30 hod.
Ing. Jan Bednář – místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Jaroslav Kováčik
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Františka Prášilová
p. Karel Jílek (omluven)
stráţníci Městské policie Olomouc - p. Hanzlík Miroslav, p. Hynek Jaroslav

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné hosty stráţníky MP Olomouc a členy KMČ. K zápisu
z jednání KMČ 21.3.2016 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 21.3.2016 a
konstatováno následující:
Ad 1) Předloţení návrhů na opravné práce na místních komunikacích – předseda KMČ navrhuje
do zásobníku moţných akcí výměnu obrubníků u příjezdové komunikace k rampě za prodejnou
HRUŠKA (objekt v majetku města), další návrhy moţno uplatnit.
V úvodní části bylo jednání KMČ zaměřeno k problematice činnosti MP v lokalitě MČ
Radíkov. KMČ předpokládala účast občana (na schůzku byl pozván), který se s připomínkami
k činnosti MP obracel na předsedu KMČ.
Úvodem obecně: Na členy KMČ se obracejí občané a upozorňují na nedostatky a nepořádky
(poţadují zpřísnění a to měření rychlosti, kontroly na alkohol), na druhé straně se zásah MP
setkává s nevolí těch, kteří jsou na své přestupky oprávněně upozorňování. Zájmem i KMČ je, aby
se dodrţovala pravidla jak provozu na pozemních komunikacích, tak slušného a ohleduplného
chování mezi občany a negativa se minimalizovala. Problémy způsobují i cizí projíţdějící vozidla.
Ve věci přestupků apod. KMČ doporučuje, aby se obraceli občané přímo na Městskou policii
Olomouc nebo PČR Velká Bystřice.
Jde zejména o oblasti:
- nevhodné parkování a porušování vyhlášek o silničním provozu
- znečišťování místních komunikací
- volný pohyb psů po MČ
- překračování povolené rychlosti v obci
- pálení materiálu na otevřeném ohništi, kdy dochází k zakouření značné části Radíkova
- zakládání černé skládky (např. lokalita Skalka)

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky průběţná korespondence se členy KMČ a OVVI MMOl.
2) Elektronicky dne 23.3.2016 od TSMO a.s. p. Čech zaslání cenové nabídky na opravné práce
u dřevěných prvků u místních komunikací.
3) Elektronicky dne 23.3.2016 podklady od firmy Das elektro s.r.o. vč. cenové nabídky na
„Radíkovský orloj“ – objekt Náprstkova 1.
4) Elektronicky 24.43.2016 od TSMO a.s. zaslání plánu údrţby komunikací, zeleně a pod na
měsíc 04/2016.
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Elektronicky dne 5.4.2016 podklady od odboru ochrany Ing. Langr na připravovaný pracovní
výbor k HZ Radíkov – pozvánka č.j. SMOLú075576/2016/ochr/vys ze dne 5.4.2016.
6) Elektronicky dne 11.4.2016 ţádost na Lesy ČR s.p. ve věci povolení turistické akce „Hasičský
pochod“ – 3.ročník dne 14.5.2016.
7) Elektronicky pozvánky Energetického regulačního úřadu na besedu v objektu MMOl –
Hynaisova dne 12.5.2016.
8) Elektronicky upozornění na ŢP MMOl ve věci prověření legálnosti zásahu do zeleně a návozu
materiálu odborným útvarem v prostoru ulice U Skalky (bývalý lom).
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky dne 31.3.2016 korespondence na odbor ochrany ve věci HZ Radíkov
2) Elektronicky dne 31.3.2016 poţadavek na TSMO a.s. s ţádostí o upřesnění plánu údrţby
v MČ Radíkov v měsíci 04/2016.
3) Elektronicky dne 4.4.2016 podklady pro pracovní výbor k akci zpracování investičního záměru
HZ Radíkov.
4) Elektronicky poţadavek na ředitele Městské policie na zajištění účasti stráţníků MP na
jednání KMČ dne 18.4.2016,
5)

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- o situaci kolem investiční akce Vodovod 400 mm – zhotovitel firma Mebikan z Ústí n.L. svou
činnost ukončila, řešilo se kdy práce spojené s rozkopávkami a zábory předány zpět do
správy TSMO a.s.
- jednání na odboru VVI dne 12.4.2016 s vedoucí oddělení Bc. Horňákovou.
- provedeném úklidu štěrku po zimě v MČ Radíkov.
- poţáru (ţhář) kontejnerové stání na ul. Malinovského- pod ulicí U Skalky. V noci z 13/14.4.
shořeli 3 kontejnery. Poděkování patří TSMO a.s. za obnovu stanoviště.
- jednání dne 14.4.2016 - I. pracovní výbor k rekonstrukci víceúčelového objektu zbrojnice
v Radíkově. Účast 11 přítomných MMOl (odbor ochrany, OKaR, odbor sociální, OVVI,
zástupce KMČ), Městská knihovna, SDH Ol.-Radíkov. Radou města Olomouce byly uvolněny
finanční prostředky k realizaci studie v roce 2016.
- jednání a místní šetření dne 14.4.2016 vedené p. Jarošovou z odboru ŢP MMOl, f. INSTA.
- vydařené akci pořádané místním SDH v rámci akce „Ukliďme Česko“. V Radíkově se účastnilo
55 občanů, chatařů a i chalupářů.
- upozornění předsedům KMČ Droţdín a Sv. Kopeček, ţe akce Vodovod 400 mm bude
pokračovat letos v katastru Droţdína a Sv. Kopečka. Úsek Vršina – vodojem nad Droţdínem.
- očekávaném doplnění dopravního značení – vznik ZÓNY na ul. Na Pevnůstce a přilehlých
místních komunikacích.
- záměrech KMČ a SDH při modernizaci víceúčelového objektu HZ Radíkov, Náprstkova 1.
2) Ing. Bednář upozornil na akci pořádanou dne 8.5.2016 na Fortu Radíkov. Členové KMČ upozornili
na nutnost řešení organizovaného parkování návštěvníků v lokalitě Radíkov s ohledem na
problémy v roce 2015 – zablokovaná MHD.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Přítomní členové KMČ souhlasili se „Záměry na modernizaci víceúčelového objektu HZ
Radíkov“. Na základě závěrů jednání 14.4.2016 ve věci HZ Radíkov zpracovat a rozeslat
záznam účastníkům pracovního výboru.
Termín: 16. týden 2016
Zajistí: Ing. Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 16.5.2016 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,15 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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