ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 21.11.2016
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 17.10.2016
nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 17.10.2016 a
konstatováno následující:
Ad 1) Dopis č.j.: 18/2016-Zv ze dne 19.10.2016 ve věci „Poţadavky na údrţbu místních
komunikací v roce 2017“ byl odeslán na odbor SMK a MHD, OVVI, TSMO a.s. Termín dodrţen.

Ad 2) S ohledem na absenci jednání ze strany MMOl, jedná KMČ Ing. Bednář průběţně
s Lesy ČR s.p. a zástupcem ČEZ Distribuce ve věci odstranění rizikových
stromů/napadené kůrovcem kolem vedení 22 kV. Práce byly zahájeny.
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 19.10.2016 korespondence ve věci problematiky trvalého bydlení v rekreačních
objektech v lokalitě MČ Radíkov.
4) Elektronicky reakce na nahlášení závady na herním prvku u hasičské zbrojnice od odboru ŢP
Ing. Štěpánková a TSMO a.s. Ing. Dostálová.
5) Na vědomí vystavené objednávky OVVI na: a) zajištění akce Rozsvěcování vánočního
stromečku dne 27.11.2016, b) opravu ústředny místního rozhlasu, c) zhotovení novoročenek
PF 2017 v termínu do 30.11.2016.
6) Elektronicky poţadavek OVVI na změnu termínů jednání KMČ v roce 2017. Návrh nových
termínů byl konferenčně projednán se členy KMČ.
7) Elektronicky stanovisko odboru SMK a MHD k zimní údrţbě na ulici Na Pevnůstce, část nad
ulicí Vrchní. Nelze provádět údrţbu SMOl na cizím majetku.
8) Elektronicky dne 18.11.2016 elektronická verze IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt
k připomínkám od Ing. Sedlákové - OKaR.
9) Elektronicky upozornění na stav vedení NN (stromy na soukromých parcelách) na konci ulice
Lošovská k řešení. Povinnosti a odpovědnost koho?
10) Sdělení TSMO a.s. výsledku výběrového řízení na dodavatele zimní údrţby v lokalitě Radíkov
11) Průběţná elektronická korespondence se členy KMČ.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky dne 27.10.2016 na základě výzvy Městské policie nahlášen předběţný
poţadavek na umístění 3 ks preventivních radarů napojených na Policii ČR. Předpoklad
umístění ulice Na Pevnůstce a ulice Malinovského, příjezd a odjezd.
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2) Elektronicky informace na všechny subjekty v lokalitě pevnůstky o tom, ţe zimní údrţba
komunikace Na Pevnůstce není v horním úseku na zimu 2016/2017 zajištěna. Subjekty tam
působící si musí zajistit zimní údrţbu sami, anebo objednat u dodavatele, který zajišťuje práce
pro TSMO a.s. Kontakty zájemcům předány.
3) 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 tím, ţe
zpracování IZ je ukončeno a dáno k připomínkám účastníkům výrobních porad. Ing. arch.
Obenaus stručně seznámil přítomné s návrhy vnějších pohledů na objekt Náprstkova.
Doporučena verze 2.
- převzetí provedených opravných prací na místních komunikacích v roce 2016. V celkové ceně
318 236,- Kč vč. DPH. Předával obchodní zástupce TSMO a.s. p. Čech dne 11.11.2016. Dále
sdělil, ţe bude na příštím jednání přeloţen k vyjádření členům KMČ soupis priorit opravných
prací na rok 2016 v návaznosti na odeslané poţadavky. Bude snaha provést nacenění prací
pro rok 2017 co nejdříve, v návaznosti na počasí.
- o jednání ve věci investic v dalším období v MČ Radíkov s náměstkem primátora Mgr.
Ţáčkem, kterého se účastnil i Ing. Bednář.
- proběhlém konferenčním projednání součinnosti KMČ na zajištění slavnostního rozsvícení
vánočního stromečku dne 27.11.2016. Bylo všemi odsouhlaseno.
- přípravě posledního čísla Radíkovského informačního zpravodaje č.6/2016, které bude
distribuováno do 16.12.2016, přípravě novoročenek pro občany, KS.
- nutnosti zajistit do pátku 25.11.2016 vánoční výzdobu objektu Náprstkova 1 (Bednář, Zvěřina)
- probíhajícím rozvozu nádob na separovaný sběr papírů a plastů u RD. Pravidelný 14-tidenní
odvoz bude vţdy v úterý. Začne v lednu 2017. Podrobněji ve Zpravodaji č. 6/2016.
2) Paní Prášilová poukázala na absenci schránek na RD a chatách pro ukládání korespondence,
letáků a dalších informací občanů, chatařům a chalupářům.
3) Ing. Bednář podrobněji informoval:
a) o probíhajícím kácení stromů, které hrozí pádem na vedení VN 22 kV v lokalitě Poţár.
Po jednání na LZ se správcem je předpoklad dokončení v 11/2016. Problémem
zůstávají stromy v blízkosti vedení VN a NN, které jsou na pozemku v soukromém
vlastnictví. Bude nutno další postup projednat s ČEZ Distribuce a stanovit čí je to
povinnost. Jedná se o krizový stav s dopadem nejen na Radíkov ale i distribuční síť
v okolí.
b) o akci odboru ochrany MMOl a TSMO a.s. „Značení sloupů veřejného osvětlení pro
potřebu sloţek IZS“ – pilotní projekt, součinnost místního SDH a KMČ

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1)

Zabezpečit distribuci novoročenek a Radíkovského informačního zpravodaje před Vánocemi a
hlášení MR (přání občanům).
Termín: do 16.12.2016 – 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 19.12.2016 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,30 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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PLÁN JEDNÁNÍ KMČ Č. 21 OLOMOUC - RADÍKOV
rok 2017
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1
Program jednání :
1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Plán jednání KMČ v roce 2017 ( vždy v pondělí 19,30 hod.)
9. ledna
13. února
13. března
10. dubna
15. května
12. června
10. července
14. srpna
11. září
9. října
13. listopadu
11. prosince

Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám
termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě
vzniklých problémů během roku 2017.
Komise městské části č.21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
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