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 ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 02/2017 

konané dne 13.2.2017  
 
I. Zahájení 

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.                                 Zahájení v 19,30 hod. 
II.  Prezence:   
     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           
III. Schválení minulého zápisu 
       K zápisu z jednání KMČ  9.1.2017 nebyly připomínky. 

            Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 9.1.2017 a konstatováno    
následující: 
Ad 1)  Na dnešním jednání byl předloţen předsedou návrh rozpočtu KMČ na rok 2017. V předstihu 

byl zaslán všem členům KMČ. S ohledem na počasí neproběhlo doposud nacenění 
opravných prací na místních komunikacích – poloţka 300 000,- Kč (odbor dopravy). Bylo 
provedeno nacenění odhadem KMČ.  

Ad 2)  Spolupráce s ČEZ Distribuce ve věci kácení stromů na soukromých parcelách pokračuje,   
předpokládáme dokončení zásahů do zeleně do konce března 2017. Úkol trvá. 

     Ad 3)   Sledovat na MMOl záměr prodeje parcely města v lokalitě radíkovského lomu. Úkol trvá – 
zajišťuje Ing. Bednář.    

                                                        
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta: 
1) Elektronicky dne 13.1.2017 interní pokyn prov. náměstka Ing. Fryce pracovníkům TSMO a.s.  

k zajištění schůzky v Radíkově ve věci zimní údrţby a vymezení náplně práce pro místního 
pracovníka TSMO a.s. 

2) Elektronicky 16.1.2017 od Ing. Holuši – ředitelství HRUŠKA zaslání smlouvy s SNO a.s. 
s vymezením podmínek nájmu/údrţby apod. 

3) Elektronicky 17.1.2017 sdělení odboru investic Ing. Šnajdr k IZ a PD HZ Radíkov, víceúčelový 
objekt. 

4) Elektronicky 18.1.2017 informace od OVVI a kanceláře tajemníka magistrátu (vyplnění 
„Prohlášení daně z příjmu pro členy KMČ“). 

5) Elektronicky dne 19.1.2017 informace od Ing. arch. Křenkové z jednání RMO dne 10.1.2017 – 
ve věci IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt. 

6) Elektronicky dne 7.2.2017 sdělení OVVI Bc. Horňáková (poskytnutí dalších finančních 
prostředků na opravy komunikací na důleţité akce - 2,7 mil. Kč). 

7) Elektronicky dne 8.2.2017 informace o provedeném místním šetření - ořez stromů v prostoru 
za prodejnou Hruška.  

8) Elektronicky průběţná korespondence členů KMČ (zpravodaj, daňové přiznání, apod.). 
 

     B) Odeslaná pošta:  
1) Elektronicky 14.1.2017 – urgence na odbor správy městských komunikací a MHD - doplnění 

DZ na odbočení ul. Zedníkova na ul. Na Pevnůstce. 
2) Elektronicky 16.1.2017 korespondence na SNO a.s. p. Malík (účtování nákladů na opravu 

prasklého vodovodu na prodejně HRUŠKA). 
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3) Elektronicky dopis č.j.:01/2017-Zv ze dne 17.1.2017 na náměstka PhDr. Urbáška a OVVI Bc. 

Horňáková ve věci „Problematika trvalého bydlení na rekreačních objektech/chatách“. 
4) Elektronicky dne 21.1.2017 odeslání dopisu č.j.:01/2017-Zv ze dne 17.1.2017 předsedům 

KMČ Droţdín, Lošov, Sv. Kopeček. 
5) Elektronicky dne 27.1.2017 ţádost na vedoucího odboru ochrany Ing. Langra o schůzku. 
6) Elektronicky dne 29.1.2017 návrh odměn pro členy KMČ na mzdovou účetní a OVVI MMOl. 
7) Elektronicky dopis č.j.: 02/2017-Zv ze dne 5.2.2017 – ţádost o schůzku u nám. primátora Mgr. 

Ţáčka k problematice HZ Radíkov, víceúčelový objekt. 
8) Elektronicky dne 9.2.2017 zaslání kopie dopisu KMČ (poţadavky na zimní údrţbu zeleně 

z IV/4 2016). 
9) Elektronicky dne 10.2.2017 dotaz na odbor SMK a MHD (Ing. Tomančík) ve věci záruk na 

kvalitu převzatých komunikacích v lokalitě Pod Bořím. 
10)  Elektronicky dne 10.2.2017 zaslání návrhu rozpočtu KMČ na rok 2017.   
11) Průběţná elektronická korespondence – informace pro členy KMČ. 

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

- schůzce 16.1.2017 vedení města v čele s primátorem a jeho náměstky, zástupci MP, TSMO 
a.s., vedoucí odborů s předsedy KMČ. Presentovala se TV Morava, která bude v dalším 
období kaţdé úterý představovat v 5 min. reportáţi jednotlivé městské části včetně rozhovoru 
jak s předsedou KMČ, tak i občany MČ.  

- schůzce v Radíkově dne 17.1.2017 (upřesnění pracovních povinností místního pracovníka 
TSMO a.s. za účasti p. Zívaly, majitele firmy provádějící zimní údrţbu, mistra TSMO a.s. a 
pracovníka p. Kouřila). 

- jednání předsedů KMČ Lošov, Sv. Kopeček, Droţdín a Radíkov dne 19.1. na Sv. Kopečku ke 
společným problémům této části města Olomouce. 

- rozhodnutí o staţení předkládaného IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt z programu RMO dne 
10.1.2017.    

- schůzce zástupců KMČ, kterých se řešení „Východní tangenty“ dotýká. Jednání proběhlo na 
obecním úřadě Samotíšky dne 24.1.2017. Zápis pořizuje PhDr. Šíp. 

- iniciativě KMČ Lošov - záměr na zřízení sběrového dvora v areálu bývalého kravína. KMČ 
doporučuje po projednání na jednání KMČ dne 13.2.2017. Předpokládáme i vyuţití občany 
MČ Radíkov. 

- jednání s Ing. Langrem  -  HZ, další problematika v blízkém časovém horizontu a to zavedení 
celoměstského rozhlasu (centrum a okolní lokality-MČ) a protipovodňových opatřeních 
týkajících se i MČ Radíkov. Je šance čerpat finance z vypsaných dotačních programů EU. 

- připravovaných musherských závodech na jaře (25.-26.3.2017), dáno kladné stanovisko 
pořadateli p. Mackové. 

- sdělení Ing. Steigerové k pochůzce v Radíkově - zimní údrţba zeleně za prodejnou Hruška, 
další poţadavky ze závěru roku 2016 bude nutno řešit na místě. 

- vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.1/2017 – roznos 15.2.2017. 
- ţádosti hasičů na zapůjčení stolů pro hasičský ples 18.2.2017 – dán souhlas, termíny 

dohodnuty. 
- problémech s posíláním obálek – pošta KMČ na podatelně a to zpravodaj a PFka. 
- o vypsané veřejné zakázce na PD investice „PARKING Sv. Kopeček“. Od 13.2.2016 je 

vyhlášena veřejná zakázka. K dispozici na stránkách města je IZ (investiční záměr).   
 

2) Ing. Rešl přednesl připomínku ohledně pouličního osvětlení v lokalitě RD Pod Bořím. Bude 
prověřeno u TSMO a.s. Pan Jílek upozornil na pokles povrchu místní komunikace ul. Přehradní. 
Bude posouzeno při naceňování oprav komunikací TSMO a.s., případně zařazeno dle moţností 
do plánu. Ing. Bednář připomněl problém stále nefungujícího internetu na DP Náprstkova 1. Odbor 
informatiky řeší jiţ 2 roky.  

 
V. Nové požadavky  

Usnesení z jednání            
1) Jednání KMČ dne 13.2.2017 schvaluje rozpočet KMČ na rok 2017. Po provedení nacenění 

opravných prací na komunikacích bude provedena aktualizace rozpočtu KMČ.                                                                            
                                               Termín odeslání na OVVI: do 20.2.2017 – zajistí Ing. Zvěřina      

 
2) Zajistit přítomnost zástupce KMČ na poradách k prováděcí dokumentaci „Parkovací systémy 

na Sv. Kopečku“ – problematika parkování k Radíkovu, ověření dopadu systému na 
parkování v Radíkově. 

     Termín: Dopis na odbor investic a OVVI: do 25.2.2017 – Zajistí Ing. Zvěřina,  Ing. arch. Obenaus   
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3) Spolupracovat i dále s ČEZ Distribuce na dořešení kácení na soukromých parcelách. 

                                                                           Termín: březen 2017 - zajistí Ing. Bednář 
 

4) Poţádat náměstka pro KMČ PhDr. Urbáška a OVVI o řešení nevyhovujícího stavu internetu 
na detašovaném pracovišti v Radíkově. Aktuální nefunkčnost v současné době i při výběru 
poplatků za komunální odpad a psy. Problém se řeší 2 roky.  
                                                             Termín: do 20.2.2017 – zajistí Ing. Zvěřina     

 
 

VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 13.3.2017 v 19,30 hod. 

     Jednání ukončeno v 20,40 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 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                                                                                                                                      


