ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 03/2017
konané dne 13.3.2017
I. Zahájení
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.
II. Prezence:
Přítomni:
Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář – místopředseda
p. Karel Jílek
p. Jaroslav Kováčik
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Františka Prášilová
Nepřítomen: Ing. Miroslav Rešl – tajemník (omluven)

Zahájení v 19,30 hod.

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 13.2.2017 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 13.2.2017 a konstatováno
následující:
Ad 1) Rozpočet KMČ MČ Radíkov na rok 2017 schválený na jednání KMČ byl v termínu do
20.2.2017 odeslán na OVVI – Bc. Horňáková
Ad 2) Dopis ve věci poţadavku na účast zástupce KMČ MČ Radíkov na pracovních výborech
k PD „Parkovací systémy na Sv. Kopečku“ byl odeslán v termínu vedoucímu odboru
investic Ing. Michaličkovi.
Ad 3) Úkol týkající se zásahů do zeleně ze strany ČEZ Distribuce dále trvá. Bude prověřen stav
plnění našeho poţadavku – sleduje Ing. Bednář.
Ad 4) Nefunkčnost internetu v MČ Radíkov na DP se sleduje, proběhla korespondence s OVVI a
odborem informatiky. Úkol trvá – zajišťuje Ing. Bednář.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta:
1) Elektronicky dne 17.2.2017 informace od Ing. Motyčkové ve věci osazení nové dopravní
značky na rohu ulice Na Pevnůstce - Zedníkova a probíhající výměně starých poškozených
dopravních značek.
2) Elektronicky dne 19.2.2017 zaslání plakátu na musherské závody v lokalitě pevnůstky a okolí
ve dnech 25.-26.3.2017.
3) Elektronicky vyjádření Ing. Tomančíka k závadám po zimě na místní komunikaci ulice Pod
Bořím.
4) Elektronicky dne 23.2.2017 od OVVI Bc. Hoňáková zaslala souhrnné vyjádření k problematice
povoleného trvalého bydlení na chatách.
5) Elektronicky dne 2.3.2017 od Bc. Horňákové k problematice přetrvávající nefunkčnosti
internetu na DP. Způsobuje problémy při vybírání poplatků od občanů za odpad a poplatků za
psy na rok 2017 systémem on-line.
6) Elektronicky 2.3.2017 pozvánky na oslavy výročí T. G. Masaryka a odhalení pamětní desky
Václavu Morávkovi.
7) Elektronicky dne 7.3.2017. informace o objednání odborného zásahu v koruně 4 ks mladých
lip v MČ Radíkov.
8) Elektronicky dne 14.3.2017 od TSMO a.s. došlo nacenění opravných prací na místních
komunikacích v roce 2017. Bude projednáno na komisi v 04/2017 a proveden výběr do limitu
rozpočtu.
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B) Odeslaná pošta:
1) Průběţná korespondence členů KMČ MČ Radíkov
2) Elektronicky dopis na odbor investic ve věci poţadavku účasti zástupce MČ Radíkov na
pracovních výborech při zpracování PD k „Parkovací systémy na Sv. Kopečku“
C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- problematice trvalého bydlení na rekreačních objektech – plné znění dopisu OVVI. Proběhla
diskuse.
- pochůzce obchodního zástupce TSMO a.s p. Čecha s předsedou KMČ. Cílem bylo zaměření
opravných prací a další nacenění. Akce proběhla dne 28.2.2017. Ze zaslaných podkladů bude
proveden výběr akcí do výše přidělených prostředků KMČ. Zveřejnění proběhne na příštím
jednání KMČ v 04/2017. Dodatek – nacenění došlo dne 14.3.2017.
- jednání ve věci řešení „Východní tangenty“ se senátorem MUDr. Kantorem, které proběhlo
dne 21.2.2017 na obecním úřadě Samotíšky. Jednání se účastnili zástupci KMČ Lošov,
Droţdín, Sv. Kopeček a Radíkov a starosta obce Samotíšky.
- návrhu p. Kouřila na umístění odpadkového koše na okraji lokality ulice Pod Bořím.
- nutném výběru dřevěných prvků mobiliáře pro oplechování po dohodě s Ing. arch.
Obenausem.
- ukončeném značení svítidel veřejného osvětlení v MČ Radíkov (účel-pasportizace svítidel a
informační systém pro IZS). Značení proběhlo 3.– 4.3.2017. Zjištěné chyby (chybějící štítky)
budou opraveny 14.3.2017 a následně předány podklady na TSMO a.s. a na odbor ochrany
MMOl.
V. Nové požadavky
Usnesení z jednání
1) Zajistit v součinnosti se SNO a.s mapování potřebných opravných prací na objektu prodejny
HRUŠKA v MČ Radíkov.
Termín odeslání na SNO a.s.: do 10.4.2017 – zajistí Ing. Zvěřina

2) Sledovat a případně kontaktovat členy RMO ve věcí zpracování PD stavby HZ Radíkov,
víceúčelový objekt.
Termín: úkol trvale
Zajistí Ing. Zvěřina, Ing. Bednář

VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 10.4.2017 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,05 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
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