ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 15.8.2016
Přítomni:

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

Zahájení v 19,30 hod.

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ 18.7.2016
nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 18.7.2016 a
konstatováno následující:
Ad 1) Dopis ve věci nevhodného parkování návštěvníků Sv. Kopečka na místní komunikaci Sv.
Kopeček - Radíkov (z vršiny po místní tabuli Olomouc-Radíkov v délce 480 m) byl pod č.j.:
10/2016-Zv ze dne 28.7.2016 odeslán na odbor správy městských komunikací a MHD (Ing.
Pospíšilová), OVVI, MP Olomouc, nám. primátora RNDr. Jakubcovi a na KMČ Svatý Kopeček.,
Ad 2) Podklady ve věci eliminace rizik spojených s výpadkem vedení 22 kV na přívodu do
Radíkova byly předány Ing. Bednářem na OKaR – Ing. Luczka Roman k dalšímu řešení. Bude
průběţně sledováno Ing. Bednářem.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky dne 19.7.2016 vyjádření p. Brázdové z odboru majetkoprávního k poţadavku na
vyčištění odvodňovacího příkopu na ul. Na Suchých loukách.
2) Rozhodnutí č.j.: SMOL/166433/2016/OZP/VH/Zvo ze dne 28.7.2016 (stavební povolení) na
akci „Radíkov – rekonstrukce vodní nádrţe – sanace břehů“.
3) Elektronicky poţadavek vlastníků RD na ul. Náprstkova na řešení zapleveleného pozemku,
který negativně ovlivňuje okolní parcely. Odkaz KMČ na řešení cestou právníka odboru ŢP
MMOl s vlastníkem zapleveleného pozemku.
4) Elektronicky 28.7.2016 pokyny od OVVI k zaslání poţadavků na investiční akce k zahrnutí do
rozpočtu města na rok 2017. Přílohou jsou pokyny náměstka primátora Mgr. Ţáčka. Termín
k předloţení poţadavků do 9.9.2016.
5) Elektronicky na vědomí pro KMČ kopie dopisů rozesílaným občanům a chatařům od odboru
ŢP/voda MMOl ve věci doloţení jak nakládají s odpadními vodami ze svých nemovitostí. Hrozí
pokuta aţ 50 000,-Kč.
6) Elektronická korespondence dne 3.8.2016 od předsedy KMČ členům KMČ – „Konferenční
projednání stanoviska KMČ k prodlouţení prodejní doby na místní prodejně HRUŠKA“.
Vyjádření členů dne 3. - 4.8. 2016 – k poţadavku majetkoprávní komise MMOl k rozšíření
pracovní doby na prodejně do 18 hod. Výsledek hlasování: 5 pro zachování (faktor
ekonomičnosti prodejny pro provozovatele), 2 proti.
7) Elektronicky dopis f. Hotel Lafayete s.r.o. ze dne 8.8.2016 ve věci zajištění zimní údrţby
v lokalitě Pod Bořím.
8) Elektronicky průběţná korespondence během mezidobí jednání KMČ se členy KMČ a OVVI
MMOl.

-1-

Odeslaná pošta:
1) Elektronicky návrh odměn na MMOl pro členy KMČ za červenec 2016 na MMOl.
2) Elektronicky dne 18.7.2016 korespondence KMČ nám. primátora Mgr. Ţáčkovi ve věci
prodejny HRUŠKA.
3) Elektronicky dne 20.7.2016 informace na nám. Ing. Fryce – TSMO a.s. o zničené dopravní
značce na ul. Na Pevnůstce.
4) Elektronicky poţadavek na odbor ŢP MMOl a na TSMO a.s. na odstranění černé skládky na
kontejnerovém stanovišti na separovaný odpad (sud 200 l s odpadem) a opravu/výměnu
nádoby na tetrapak (byla bez víka).
5) Elektronicky dne 4.8.2016 – stanovisko KMČ po konferenčním projednání na majetkoprávní
odbor MMOl vč. vyjádření ředitelky řetězce HRUŠKA k poţadavku na prodlouţení prodejní
doby do 18 hod. - neekonomičnost dle zkušeností nájemce v jiných lokalitách podobného typu
jako Radíkov.
6) Elektronicky korespondence s firmou, která zpracovává investiční záměr pro objekt Hasičská
zbrojnice Radíkov, víceúčelový objekt.
7) Elektronicky korespondence s ředitelkou řetězce Hruška ve věci dalšího zájmu naší KMČ na
provozování místní prodejny.
8) Elektronicky korespondence dne 14.8.2016 na odbor majetkoprávní – p. Brázdová ve věci
nevhodné úpravy odvodnění na ul. Na Suchých loukách.
9) Elektronicky korespondence dne 14.8.2014 na odbor ŢP RNDr. Matzenauerová ve věci
zkušeností s úpravou místa (ohrádka) na ukládání komunálního odpadu chatařů v lokalitě
ulice Na Suchých loukách.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- situaci kolem místní prodejny HRUŠKA. RMO projednávala problematiku dalšího provozování
prodejna na svém jednání dne 9.8.2016. Vítězem výběrového řízení se stal k naší
spokojenosti vlastník řetězce HRUŠKA. Podmínky nájemní smlouvy nejsou zatím KMČ
známy.
- chystané schůzce na odboru správy městských komunikací a MHD ve věci zimní údrţby ulice
Na Pevnůstce, část komunikace nad ulicí Vrchní dne 18.8.2016 i za účasti ředitele Lesů ČR
s.p., LZ Šternberk
- pokračujících opravných pracích na místních komunikacích (zalití spár asfaltem ve vozovce na
ul. Na Pevnůstce, Zedníkova, Náprstkova, Vrchní, Beskydská, Pujmanové), dále o provedené
úpravě svodidel na ul. Na Pevnůstce. Kritické připomínky vlastníků RD naproti k úpravě
svodidel. V diskusi na jednání KMČ nebylo toto uzavřeno. Náběh na svodidla byl zhotoven
firmou v souladu s platnou normou.
- proběhlém jednání dne 9.8. v lokalitě RD Pod Bořím ve věci přebírání komunikací, chodníků,
zelených ploch, veřejného osvětlení, místního rozhlasu a doplnění nádob na separaci sloţek
komunálního odpadu.
- poţadavcích občanů na rozšíření ploch seče veřejných zelených ploch ul. Dolanská, ul.
Malinovského před RD č.45, Na Suchých loukách a výměny dřevěných prvků na starší lavičce
naproti RD č.45 ul. Malinovského.
- propadající se asfalt na opravené vozovce ul. Na Pevnůstce (vmístě odbočení na parkoviště
po rozkopávkách akce „Vodovod 400 mm“. Bude nutná reklamace cestou TSMO a.s.
Zabezpečí předseda KMČ.
2) Pan Kovačík upozornil na chybějící červenou popelnici na tetrapak na stanovišti ul. Malinovského
pod odbočením ul. U Skalky. Bude řešeno předsedou s TSMO a.s. formou nahlášení závady.
3) V diskusi k uplatnění poţadavků na investice stavební a přípravu investic stavebních pro rok 2017
s termínem nahlášení do 9.9.2016 bylo dohodnuto uplatnit:
a) Realizace stavební investice „Radíkov – rekonstrukce vodní nádrţe – sanace
břehů“. Zahájení 01-02/2017 – zásahy do zeleně, 07-11/2017 – vlastní realizace
stavebních prací. Dokumentace zpracována, vydáno stavební povolení. Oprava
proběhne za sníţené hladiny vody o cca 1,4 m.
b) Projektová příprava:
- Radíkov, hasičská zbrojnice, víceúčelový objekt, Náprstkova 1 (dokončení
investičního záměru do 12/2016).
– Ulice Na Suchých loukách. Rozpracování investičního záměru.
4) Ing. Bednář informoval podrobněji o řešení problematiky vedení 22 kV pro Radíkov v trase od
Lošova. Součinnost s odborem koncepce a rozvoje MMOl.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1)

Odeslat dopis s poţadavky v oblasti investiční činnosti na rok 2017 na odbor investic – Ing.
Šnajdr.
Termín: do 5.9.2016
Zajistí: Ing. Zvěřina

2)

Připravit podklady pro zadání investičního záměru pro dobudování inţenýrských sítí a
komunikace v oblasti smíšeného bydlení (RD a rekreační objekty) ul. Na Suchých loukách.
- průzkum zájmu vlastníků parcel o napojení na inţenýrské sítě.
- uplatnění poţadavku na zpracování investičního záměru do plánu/rozpočtu 2017.
Termín: 31.10.2016

Zajistí: Ing.arch.Obenaus
Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 19.9.2016 v 19,30 hod.(bude příp.upřesněno)
Jednání ukončeno v 21,15 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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