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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 18.7.2016  
 
Přítomni:          Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                      Zahájení v 19,30 hod.                               
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda                        
                           p. Jaroslav Kováčik                                                                                                          
                           p. Františka Prášilová         
Nepřítomni:         p. Karel Jílek (omluven)    
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník (omluven)    
                        Ing. arch. Milan Obenaus (omluven)        
                                                                      
                                                             
         V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ  20.6.2016 
nebyly připomínky. 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 20.6.2016 a 
konstatováno následující: 

  Ad 1) Úkol č. 1 minulého zápisu má termín plnění stanoven na 31.7.2016 (Ing. arch. Obenaus). 
 Ad 2) KMČ odeslala dne 29.6.2016 dopis č.j.: 06/2016-Zv dopis ve věci: Ţádost o zlepšení 

kvality práce místního pracovníka TSMO a.s. k rukám ředitele TSMO a.s. a na OVVI 
MMOl. Vzhledem k přetrvávajícím problémům rozhodlo vedení TSMO se 
stávajícím pracovníkem rozvázat pracovní poměr dohodou. Dne 18.7. 2016 nastoupil nový 
pracovník pan Jaroslav Kouřil. 

       

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

1) Elektronicky průběţná korespondence během mezidobí jednání KMČ se členy KMČ a OVVI 
MMOl. 

2) Elektronicky dne 21.6.2016 dopis předsedy KMČ Sv. Kopeček ve věci jednání na Sv. Kopečku 
„Oplocení hřbitova na Sv. Kopečku“. O účast poţádána p. Prášilová a Ing. Rešl. 

3) Elektronicky pozvánka od odboru dopravy na jednání dne 15.7.2016 ve věci „Příprava na 
zimní údrţbu 2016/2017 v MČ Radíkov. 

4) Elektronicky dne 27.6.2016 dopis OVVI ve věci provedení inventury vitrín/vývěsek 
pouţívaných KMČ. 

5) Dopis č.j.: SMOL/132862/2016/OS/PS/Při ze dne 14.6.2016 ve věci „Výzva na kontrolní 
prohlídku v bývalém lomu – Radíkovské skalce“ s místním šetřením na den 28.6.2016. 

6) Dopis č.j.: S-SMOL/101347/2016/OMAJ/Bel ze dne 15.6.2016 ve věci „Ţádost o sdělení 
stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví Statutárního města Olomouce – parc. č. 
117/4 zastavěná plocha po trafostanicí ČEZ Distribuce a.s. Poţadavek na vyjádření KMČ. 
Proběhlo konferenční projednání se členy KMČ – souhlas 6 členů 1 člen proti. 

7) Elektronicky dne 11.7.2016 informace OVVI k odměnám pro členy KMČ.  
8) Elektronicky dne 15.7.2016 sdělení Ing. arch. Křenkové ve věci dalšího postupu při 

zpracování investičního záměru – akce „MČ Radíkov, Náprstkova1, víceúčelový objekt“. 
Materiál jde do RMO dne 18.7.2016. 

9) Dopis č.j.: SMOL/134721/2016OZP/VH/Zvo ze dne 23.6.2016 ve věci „Oznámení o zahájení 
vodoprávního řízení bez místního šetření“ k akci „Radíkov – rekonstrukce vodní nádrţe – 
sanace břehů“. Moţnost vyjádření do 10 dnů. 

10) Elektronicky metodický pokyn OVVI Bc. Horňáková ke zlepšení součinnosti KMČ a 
jednotlivých odborů MMOl.   
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Odeslaná pošta:  
1) Elektronicky 25.6.2016 návrh odměn pro členy KMČ za červen 2016. 
2) Elektronicky urgence opravy internetu cestou Bc. Pešaty, stále trvá několikaletý problém. 
3) Elektronicky dne 29.6.2016 dopis č.j.: 06/2016-Zv ve věci „Ţádost KMČ o zlepšení kvality 

práce místního pracovníka TSMO a.s.“ 
4) Elektronicky 30.6.2016 odeslání přehledu vitrín v MČ Radíkov na OVVI.  
5) Elektronicky 5.7.2016 – reklamace osetých rozkopávek po akci vodovod 400 mm na odbor ŢP 

p. Jarošová – plocha u prodejny HRUŠKA, naproti kontejnerů, doloţeno foto.   
6) Elektronicky dne 12.7.2016 stanovisko KMČ po konferenčním projednání 6x pro prodej, 1x 

nesouhlas s prodejem parcely č. 117/4 kú. Radíkov u Olomouce, na odbor majetkoprávní 
MMOl. 

7) Elektronicky dopis č.j.:07/2016-Zv ze dne 14.7.2016 ve věci „Oznámení o konaných 
sportovních a hasičských akcích v Olomouc - Radíkově ve 2. pololetí 2016“ na OVVI a na MP 
Olomouc. 

8) Elektronicky 14.7.2016 dopis ředitelce řetězce HRUŠKA Ing. Škarabalové, ve věci prodejny 
v MČ Radíkov. 

9) Elektronicky 15.7.2016 informace na OVVI k problematice rozesílání Radíkovského 
informačního zpravodaje. 

10) Elektronicky dopis č.j.: 08/2016-Zv ze dne 17.7.2016 - Oprava odvodnění na ul. Na Suchých 
loukách na odbor majetkoprávní – p. Brázdová, odbor majetkoprávní. 

11) Elektronicky 17.7.2016 dotaz na TSMO a.s. ve věci nástupu nového pracovníka na úklid v MČ 
Radíkov.  

 
Projednávaná problematika   

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

- situaci kolem místní prodejny HRUŠKA. Dle rozhodnutí RMO a zveřejnění na portále SMO i 
v Olomouckých listech je termín pro zaslání nabídek na pronájem stanoven do 1.8.2016. 

- doposud realizovaných opravných pracích na místních komunikacích. Polovina prací stále 
zůstává k realizaci ( ul. Lošovská, svodidla ul. Na Pevnůstce, ulice Na Suchých loukách, 
dodělávky ul. Pujmanové, ul. Náprstkova, zálivka spár v asfaltu na místních komunikacích). 

- jednání na odboru dopravy   dne 15.7.2016 za účasti Ing. Kmoníčkové, p. Šulce, nám. TSMO 
a.s. Ing. Fryce, p. Zívaly. Předneseny naše připomínky ve věci doplnění grafického plánu 
zimní údrţby 2016/2017. Poţadavek na zajištění zimní údrţby ulice Na Pevnůstce od ul. 
Vrchní po TV vysílač. V dané věci budou osloveny Lesy ČR s.p. přímo odborem dopravy.  

- jednání Ing. Štěpánkovou ve věci likvidace podrostů škumpy na ul. Na Pevnůstce naproti 
prodejny HRUŠKA – poblíţ studny. Zaslána fotodokumentace a poţadavek na vyhubení. 

- dopisu na odbor majetkoprávní ve věci opravy odvodnění příkopy na ul. Na Suchých loukách. 
- o opakujícím problému s nevhodně parkujícími vozidly na místní komunikaci do Radíkov a to 

z vrcholu stoupání aţ po místní tabuli Olomouc - Radíkov. Příčinou je nedostačující kapacita 
parkovacích míst na Sv. Kopečku. Městská policie tento stav k Radíkovu neřeší. V úseku cca 
400 m včetně zatáčky, dochází souvislému odstavení vozidel, coţ znemoţňuje příjezd do 
Radíkova, pokud jedou autobusy MHD nebo jiná vozidla směr Sv. Kopeček a následné nutné 
rizikové couvání v desítkách metrů. KMČ bude poţadovat dopisem odbor dopravy o umístění 
příslušné dopravní značky nebo ţluté čáry a důsledné kontroly od MP Olomouc.    

- ţe proběhlo dne 22.6.2016 avizované pálení 5 včelstev na louce u Lošovského potoka za 
účasti pověřených zástupců a Státní veterinární správy Praha.  
 

2) Ing. Bednář informoval o příčinách a následcích dalšího dlouhodobého výpadku (4,5 hod) vedení 
22 kV pro Radíkov v trase od Lošova. Došlo k neřízenému pádu stromu na vedení VN při kácení 
neznámou osobou. Na místě proběhlo místní šetření za účasti Ing. Bednáře a zástupce Lesů ČR 
s.p. revírníka p. Nováka. Bylo dohodnuto na jednání KMČ, ţe veškeré podklady a závěry budou 
předány na odbor KaR cestou vedoucího odboru specialistovi na energetiku k dalšímu jednání 
s dotčenými stranami z pozice magistrátu. 

 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ        
     
1)    Odeslat dopis na odbor dopravy MMOl a nám. RNDr. Aleši Jakubcovi, Ph.D. a na Městskou 

policii s ţádostí o umístění dopravního značení a kontrolu MP na úseku komunikace Sv. 

Kopeček-Radíkov z vrcholu stoupání aţ po místní tabuli Olomouc - Radíkov.   
                                                              Termín: do 31.7.2016         Zajistí: Ing. Zvěřina  
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2)   Připravit podklady pro odbor koncepce a rozvoje ve věci eliminace rizik spojených s výpadky 
vedení 22 kV na přívodu do Radíkova od Lošova, způsobené pády stromů. Jde o dlouhodobé 
výpadky dodávky energie a to 4-5 hod., které se opakují a do odstranění příslušných stromů se 
budou opakovat. 
                                                                       Termín: do 31.7.2016         Zajistí: Ing. Bednář  
 
 

                                                                                                                                                                                                 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 15.8.2016 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                          


