ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 19.12.2016
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 21.11.2016
nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 21.11.2016 a
konstatováno následující:
Ad 1) Výroba novoročenek a tisk Radíkovského infomačního zpravodaje č. 6/2016 a jejich
distribuce byla v 50. týdnu zajištěna. Hlášení MR před Vánocemi a na silvestra je zabezpečeno.

Ad 2) Ing. Bednář informoval o kácení kůrovcem napadených stromů a olší v blízkosti
vedení VN 22 kV na pozemcích Lesů ČR s.p. v úseku Radíkov - lokalita Poţár
Zůstává dořešit kácení stromů ohroţujících vedení NN a VN na soukromých
pozemcích. ČEZ-Distribuce vyzve vlastníky parcel k zásahu do zeleně. KMČ tuto
akci sleduje a pomáhá řešit.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky dne 22.11.2016 reakce odboru KaR na připomínky KMČ k IZ HZ Radíkov,
víceúčelový objekt.
2) Listinná forma dopis č.j. SMOL/227703/2016/MAJ/MR/Jan ze dne 13.10.2016 – došlo poštou
aţ dne 25.11., ve věci stanoviska KMČ k záměru prodeje parcely č. 573 k.ú. Radíkov u
Olomouce lokalita bývalého lomu.
3) Elektronicky s termínem do 5.12.2016 – stanoviska členů KMČ k výše uvedenému dopisu
4) Elektronicky dne 14.12. od OVVI – pozvánka: V neděli 1. ledna 2017 v 15 hodin na vycházku
s primátorem po olomouckém parku Sraz účastníků je v 15 hodin před pavilonem A Výstaviště
Flora, délka vycházky 2,3 km.
5) Elektronicky dne 14.12.2016 pozvánka na poradu: V pondělí dne 16.1.2017 v 16.00 hod. se
uskuteční v zasedacím sále ZMO na Hynaisově ul. setkání vedení města s předsedy KMČ.
6) Elektronicky dne 16.12.2016 informace od DPMO a.s. ve věci Vánoční provoz MHD v době od
23.12.2016 do 2.1.2016.
7) Elektronicky reakce odboru ŢP – Ing. Štěpánkové ve věci osazení nové kládové houpačky u
HZ ul. Náprstkova.
8) Průběţná elektronická korespondence – příspěvky do zpravodaje, informace pro členy KMČ.
Odeslaná pošta:
1) 23.11.2016 - rozeslání zápisu jednání KMČ dne 21.11.2016 dle rozdělovníku.
2) Elektronicky dne 5.12.2016: Konferenční projednání KMČ: Vyjádření k prodeji parcely ve Skalce
MČ Radíkov parcela č. 573 - celá parcela Radíkovské skalky. TERMÍN VYJÁDŘENÍ DO
5.12.2016.
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3)

4)

Odeslání emailu: 29. 11. 2016, 14:48:51
Komu: jan.bednar@atlas.cz, resl.miroslav@seznam.cz, Milan.Obenaus@gmail.com, karel.jile
k@seznam.cz,fr.prasilova@seznam.cz, kovacikjaroslav@seznam.cz
Elektronicky dne 6.12.2016 odeslán na MMOL-vedoucí odboru majetkoprávního, OVVI – dopis
KMČ č.j.: 20/2016-Zv ve věci „Stanovisko KMČ č.21 Ol.-Radíkov k prodeji parcely č.573 k.ú.
Radíkov u Olomouce k dopisu č.j: SMOL/227703/2016/MAJ/MR/Jan ze dne 13.10.2016“ se
zdůvodněním zamítavého stanoviska naší KMČ.
Elektronicky dne 15.12.2016 – informace pro Ing. Štěpánkovou ve věci nevhodného umístění
kládové houpačky u hasičské zbrojnice.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- průběhu konferenčního projednání dopisu ve věci prodeje parcely č. 573 - lokality u Skalky.
6 členů KMČ nesouhlas s prodejem, 1 člen se nevyjádřil.
- tom, ţe dosluhuje stávající venkovní vánoční výzdoba na budově Náprstkova 1. Vyskytují se
četné poruchy a bylo doporučeno členům KMČ zváţit koupi nového venkovního osvětlení
s LED světel z rozpočtu KMČ roku 2017. Náklady dle výběru cca 20 000,-Kč.
- problémech se spuštěním veřejného osvětlení v lokalitě nových RD ulice Pod Bořím. Jednáno
s TSMO a.s. p. Svitavským i investorem lokality Ing. Odstrčilem.
- nutnosti na příštím jednání KMČ v 01/2017 ze soupisu opravných prací na místních
komunikacích vybrat priority a ty nechat včas rozpočtovat.
- špatném osazení nové kládové houpačky a ul. Náprstkova.
- stíţnosti občana na TSMO a.s. - nedostatečnou zimní údrţbu ulice
- vyţádání informací Policií ČR – pracoviště V. Bystřice podpor. Petr Stodala k problémům
v Radíkově (doplnění dopravního značení nové zóny na ul. Na Pevnůstce, problémy
s dodrţováním omezení rychlosti, nevhodné parkování, zatím bez problémů chatové lokality,
věci napomohlo trvalé celoroční bydlení lidí na chatách).
- výroční schůzi místního SDH dne 17.12.2016 a o soukromé cestě několika členů SDH do
Wallesu.
- řešení východní tangenty a její dopad na spojení Olomouc – Samotišky (přerušení stávající
komunikace Chválkovice-Samotíšky, prodlouţený dojezd).
- rozpočtu města na rok 2017, s tím, ţe v návrhu má Radíkov zpracování PD na investiční akci
HZ Radíkov, víceúčelový objekt. Nepodařilo se prosadit projekčně připravenou akci „Radíkov
oprava vodárenské nádrţe“, kde je jiţ i stavební povolení.
- schůzce předsedů KMČ s vedením města na MMOl.- Hynaisova dne 16.1.2017 k investicím i
spolupráci s MP, TSMO a.s. apod.
2) Ing. Bednář podrobněji informoval:
a) o ukončeném kácení stromů, které hrozily pádem na vedení VN 22 kV v lokalitě
Poţár.
Lesy ČR s.p. svůj slib splnily, zůstává odstranění stromů na ostatních soukromých
parcelách. ČEZ Distribuce osloví soukromé vlastníky parcel.
b) o spuštění projektu „Orienteering Park Olomouc – Svatý Kopeček – areál pevných
kontrol.
c) o ekonomické náročnosti „soukromé údrţby“ horní části ulice Na Pevnůstce.
d) o tom ţe realizace akce odboru ochrany MMOl a TSMO a.s. „Značení sloupů
veřejného osvětlení pro potřebu sloţek IZS“ – pilotní projekt, součinnost místního
SDH a KMČ je závislá na počasí (sucho a teploty nad 5 st.C). Předpoklad
březen/duben.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1)

Zabezpečit před Vánocemi a Novým rokem výzdobu vývěsky a hlášení MR (přání občanům).
Termín: do 31.12.2016 – zajistí Ing. Zvěřina, p. Kováčik

2) Spolupracovat i dále s ČEZ Distribuce na dořešení kácení na soukromých parcelách.
Termín : leden – únor 2017 - zajistí Ing. Bednář
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 9.1.2017 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 21,30 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil:
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
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Na závěr jednání poděkoval předseda KMČ všem členům za spolupráci a práci pro občany
městské části Olomouc-Radíkov
a popřál příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 hodně zdraví.
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 PhDr. Pavel Urbášek (elektronicky
Náměstek primátora Mgr. Filip Ţáček (elektronicky)
Člen RMO Ing. Jaromír Czmero (elektronicky)
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc – ředitel (elektronicky)
Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky)
Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov
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