ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 17.10.2016
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 19,30 hod.

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ 19.9.2016
nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 19.9.2016 a
konstatováno následující:
Ad 1) Členové KMČ předloţí na příštím jednání KMČ návrhy na opravné práce na místních
komunikacích, aby mohl být uplatněn konkrétní soupis akcí v návaznosti na rozpočet města pro rok
2017. Úkol splněn, doplněn soupis na opravné práce na MK pro rok 2017.
Termín odeslání poţadavků na odbor správy městských komunikací a MHD do 25.10.2016.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky korespondence s Ing. Veselíkem – firma, která zpracovává IZ HZ Radíkov.
2) Elektronicky průběţná korespondence s OKaR Ing. Sedláková ve věci zpracování IZ.
3) Elektronicky korespondence s vedením SDH Ol.-Radíkov ve věci „Plánované akce po 22 hod.,
noční klid, změna legislativy“.
4) Elektronicky od TSMO a.s. rozpis prací na říjen 2016. Dáno do vývěsky na prodejně.
5) Elektronicky dne 3.10.2016 zápis OSMK a MHD p. Šulc z místního šetření ve věci stíţnosti p.
Doseděla na montáţ svodidel ulice Na Pevnůstce.
6) Elektronicky dne 10.10.2016 – návrh termínů sběrových sobot v r. 2017. Pro Radíkov
29.4.2017, odsouhlaseno.
7) Elektronicky dne 12.10.2016 na vědomí objednávka OVVI na provedení servisu plynových
topidel v objektu Náprstkova 1.
8) Průběţná elektronická korespondence se členy KMČ.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky 22.9.2016 informace od TSMO a.s. , vedoucí úseku OH Ing. Musil k problematice
ohrádek na ukládání odpadů na stanovištích v chatových lokalitách.
2) Elektronicky dne 29.9.2016 dopis na KMČ Droţdín, na vědomí OVVI ve věci poţadavku naší
KMČ na působnost v katastru Droţdína (konec ulice Lošovská). Navazuje na návrh změn
v obvodu působnosti KMČ mimo kmenový katastr.
3) Elektronicky dne 29.9.2016 kladné vyjádření k pořádání mašerské akce v lokalitě pevnůstky –
RS Chata Pod věţí počátkem prosince 2016.
4) Elektronicky dne 30.9.2016 odeslání soupisu akcí na rok 2017, kde jsou v návrhu akce,
přesahující dobu nočního klidu (po 22 hodině).
5) Elektronicky 5.10.2016 poţadavek KMČ na OVVI na vystavení objednávky – servis plynových
topidel
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6) Elektronicky 10.10.2016 dopis na garanta KMČ MČ Radíkov Ing. Czmera ve věci investičních
záměrů na rok 2017.
7) Elektronicky 14.10.2016 poţadavek na mjpr. odbor p. Brázdová k zaslání kopii pasportu
studny-parcela 405/1 kú. Radíkov.
8) Elektronicky průběţná korespondence ve věci IZ HZ Radíkov, Ing. Sedláková /OKaR/ a Ing.
Veselík /zhotovitel zakázky/.
9) Průběţná korespondence se členy KMČ MČ Radíkov

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- situaci kolem zpracování IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt a seznámil přítomné
s připomínkami z první výrobní porady 12.10.2016. Byly předloţeny první návrhy řešení
objektu Náprstkova 1. Další pracovní výbor je počátkem listopadu.
- schůzce zástupců KMČ Droţdín, Lošov, Sv.Kopeček a Radíkov svolané předsedou KMČ
Droţdín. Schůzka proběhla 13.10., cílem je vzájemná informovanost a společné řešení
problematiky, která se dotýká dané lokality. Ze strany naší KMČ bylo opětovně poukázáno, ţe
správa části ul. Lošovská v kú. Droţdín (problematika stavu komunikace, zimní údrţba apod.)
řízená KMČ Droţdín, na kterou by se měli obracet občané MČ Radíkov tam bydlící. KMČ
Radíkov se jeví řešení problematiky MČ Droţdín jako příliš nefunkční, neoperativní. Z jednání
bude záznam.
- změnách obvodu působnosti jednotlivých KMČ, které byly stanoveny před cca 20-ti roky. Je
třeba s ohledem na změny provést aktualizaci. K této problematice proběhlo jednání na MMOl
-Hynaisova ul. dne 5.10.2016. Celá akce je v řešení. Nové obvody působnosti KMČ budou
k dispozici v elektronické podobě.
- problematice související s přidělováním trvalého bydlení občanům města do rekreačních
objektů chat a chalup. Problémem je přístup k objektům, odvoz komunálního odpadu,
osvětlení a další věci, které lidé tam bydlící poţadují po KMČ řešit.
- místním šetření ve věci svodidla na ul. Na Pevnůstce
- moţném řešení problematiky studny v prostoru za prodejnou Hruška. Bude jednání s odborem
mjpr. a ŢP-voda.
- dokončení opravy příčného odvodňovacího ţlabu na ul. Lošovská, zatím nebyl splněn příslib
firmy, ţe souběţně opraví ţlaby na ul. Náprstkova.
- k problematice prodlouţení ţivotnosti dřevěných prvků/mobiliáře v MČ Radíkov a to úpravou
obdobnou jako na sloupcích a nátěrem plechu vhodným odstínem barvy.
- nutnosti urychleně zajistit výběr a návrh novoročenky PF 2017. Výběr bude zaslán členům
KMČ.
2) Paní Prášilová informoval stručně o volbách v MČ Radíkov a to 7.- 8.10.2016 – účast 51,78 %
evidovaných voličů a dále dne 14.-15.10.2016, kdy byla účast 29,76 %. – coţ bylo nejvíce
z volebních okrsků v obvodu obce Olomouc. Bylo poukázáno na absenci schránek u RD i chat.
3) Ing. Bednář informoval:
a) o probíhající přípravě kácení stromů, které hrozí pádem na vedení VN 22 kV v lokalitě
Poţár. Po jednání na LZ se správcem by akce měla proběhnout v 11/2016.
Problémem zůstávají stromy v blízkosti vedení VN, které jsou na pozemku
v soukromém vlastnictví. Bude nutno řešit dopisem od MMOl. Jedná se o krizový stav.
b) O akci ve dnech 21.- 23.10.2016 na stálé střelnici ve fortu Radíkov.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1)

Bude zpracován soupis opravných prací na místních komunikacích a zaslán na OSMK a MHD
MMOl.
Termín: do 25.10.2016 – zajistí Ing. Zvěřina

2) Sledovat akci s připravovaným kácením stromů ohroţující dodávky el. energie pro Radíkov, tak
aby práce byly ukončeny před vánočním obdobím. Součinnost s Lesy ČR s.p. a MMOl.
Termín : do 20.12.2016 - zajistí Ing. Bednář
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 21.11.2016 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,50 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil:
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
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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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