ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 06/2017
konané dne 12.6.2017
I. Zahájení
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.
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

Zahájení v 19,30 hod.

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 15.5.2017 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 15.5.2017 a konstatováno
následující:
Ad 1) Zajistit výběr vhodné nové vánoční výzdoby na fasádu objektu Náprstkova 1 a předloţit na
jednání KMČ v 09/2017. Termín úkolu se prodluţuje do 31.8.2017 – včetně získání cenové
nabídky od vybrané firmy. Předpokládá se oprava stávající výzdoby na provedení LED dle sdělení
Ing. Bednáře.
Ad 2) Opravné práce 2017 na místních komunikacích – byly realizovány vyjma jedné poloţky a to
úprava svodidel na ul. Na Pevnůstce. Bude TSMO a.s. svoláno opakované místní šetření.
Ad 3) Rozpočet KMČ na rok 2017 byl přepracován - verze 3 z 15.5.2017, změna projednána na
OVVI (Bc. Horňáková) – viz přesuny finančních prostředků dle zápisu KMČ z 15,5,2017.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta:
1) Objednávka č.j. :1339/17/OVVI-KMČ ze dne 17.5.2017 od OVVI na zápůjčku 2 ks WC TOI na
hasičskou soutěţ ve dnech 16.-19.6.2017 ul. Přehradní.
2) Elektronicky dne 18.5.2017 – korespondence ve věci úpravy svodidel na ul. Na Pevnůstce.
3) Elektronicky dne 18.5.2017 korespondence s TSMO a.s. ve věci ul. Lošovská a firmy
Kratochvíl.
4) Elektronicky dne 20.5.2017 vyţádání osvědčení nezávadnosti recyklátu pouţitého na opravu
vozovky cestou TSMO a.s.
5) Objednávka vystavená OVVI pod č.j. :OB01456/17/OVVI-KMČ z 25.5.2017 na provedení
oplechování dřevěných prvků mobiliáře/zábradlí.
6) Dopis č.j. SMOL/124029/2017/OMAJ/MR/Sac ze dne 24.5.2017 – došlo na KMČ dne
12.6.2017 ve věci stanoviska KMČ k prodeji z majetku města ostatní plocha části parcely
č.744 kú. Radíkov u Olomouce (část komunikace) o výměře 18 m2 pro účely parkování
osobního auta.
7) Průběţná elektronická korespondence se členy KMČ.
8) Elektronická korespondence – poţadavky na příspěvky do Radíkovského informačního
zpravodaje č.3/2017.
B) Odeslaná pošta:
1) Elektronicky 23.5.2017 korespondence na OŢP – veřejná zeleň na Ing. Štěpánkovou ve věci
ořezů mladých lip.
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2)
3)

4)
5)
6)

Elektronicky 25.5.2017 korespondence na VHS a.s. Olomouc ve věci budování nové
vodoměrné šachtice na pozemku města vedle (severně) od prodejny HRUŠKA.
Elektronicky dne 25.5.2017 dopis na odbor ŢP/vodoprávní – Ing. Zvoníčková ve věci dořešení
správcovství zatrubněných vodotečí/potoků v dolní části Radíkova. KMČ předala podklady cca
pře 2 roky.
Elektronicky dne 29.5.2017 na TSMO a.s. Ing. Dostálová ţádost o posun termínu seče ploch
v MČ Radíkov z důvodů Netradiční mezinárodní hasičské soutěţe dne 17.6.2017.
Elektronicky odeslána objednávka OVVI na provedení klempířských prací realizační firmou.
Elektronicky průběţná korespondence ve věci příspěvků do zpravodaje i korespondence mezi
členy KMČ.

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- jednání dne 30.5.2017 ve věci IZ Hasičská zbrojnice, víceúčelový objekt s garantem naší KMČ
Ing. Czmerem, členem RMO. Následně byly odeslány elektronicky podklady.
- jednání s pracovníkem TSMO a.s. Ing Koubkem ve věci termínů seče, kvality sečení i
komplexnosti provedení sečení v krátkém termínu. Současnost je taková, ţe sečení v MČ
Radíkov probíhá/neprobíhá cca 14 dnů. Vznesen poţadavek opakovaně i telefonicky dne
13.6.2017 na dokončení kompletního úklidu po seči do čtvrtka 15.6.2017 dodavatelskou
firmou.
- o tel. hovoru s paní Hučínovou a poskytnutí ze strany KMČ upřesňujících informací
k problematice zatrubněných potoků. Dne 13.6.2017 došlo písemné vyjádření ze strany
odboru ŢP MMOl, ze kterého plyne i další postup.
- náplavách z lesních cest i ostatních štěrkových cest při prudkých deštích počátkem června
2017. Úklid zabezpečuje p. Kouřil – pracovník TSMO a.s.
- záměru vyuţívat cvičnou louku pro výcvik mladých hasičů. Upozornění na moţná rizika, nutno
vše posoudit, případně provést úpravy.
- distribuci (elektronicky i roznos) Radíkovského informačního zpravodaje č.3/2017
- tom, ţe TSMO a.s. svolají místní šetření ve věci úpravy svodidla na ul. Na Pevnůstce.
2) Přítomní byli seznámeni s poţadavkem vzneseným panem Mullerem ul. Náprstkova, telefonicky
na předsedu KMČ ve věci zájmu o prodej 18 m2 plochy z parcely města č.744 kú. Radíkov u
Olomouce – ul. Náprstkova u parcely č. 422/1 zahrada. Písemný poţadavek došel odpoledne dne
12.6.2017 Českou poštou. Viz údaje tohoto zápisu:
- IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta:
viz bod 6)
Přítomní byli seznámeni s dopisem KMČ č. 21 Ol.-Radíkov č.j.: ze dne17.4.2012 (dopis byl
zaslán elektronicky dne 12.6.2017 i paní Lence Sachové). Dopis obsahuje zdůvodnění z roku
2012, se kterým byli členové KMČ na jednání v plném znění seznámeni. Při hlasování všech 7
přítomných členů nesouhlasí/nedoporučuje prodej 18 m2 z parcely č. 744 kú. Radíkov u
Olomouce v majetku města. Zdůvodnění z roku 2012 považuje za stále platné.
3) P. Prášilová podala informaci:
a) o situaci s odpady na místě ukládání ul. Na Suchých loukách, z důvodů ţe odpadky jsou
„roztahovány zvěří, kočkami, psy apod.“ Poţadavek na ohrádku je zavádějící z důvodů nekázně
chatařů. Prověřován stav a zkušenosti v chatových lokalitách Droţdín – „je to hrůza co tam dokáţí
navozit. Vznikají veliké černé skládky“ – poskytnuta fotodokumentace od TSMO a.s. z Droţdína.
Opatření – poţadavek, aby chataři neodkládali na místa potraviny a zajistili si nádobu na
komunální odpad.
Ing.arch. Obenaus upozornil na větve zasahující k vedení n.n. Na ul. Na Suchých loukách. Dne
13.6. zjištěn p. Zvěřinou na ulici U Skalky stav, ţe koruny stromů rostoucí na pozemku města
zasahují do prostoru mezi vodiče vzdušného vedení n.n. Bude nahlášeno na ŢP s poţadavkem na
projednání ořezu.
V. Nové požadavky
Usnesení z jednání
1) Zajistit výběr vánoční výzdoby na fasádu objektu Náprstkova 1 a předloţit na jednání KMČ
v 09/2017. Termín úkolu se prodluţuje do 31.8.2017 – včetně získání cenové nabídky od
vybrané firmy. Předpokládá se oprava stávající výzdoby na provedení LED.
Termín: do 30.9.2017 – zajistí Ing. Bednář

2)

Prověřit situaci se vzdušným vedením 22 kV poblíţ hasičského cvičiště v součinnosti
s p. K. Morbitzerem - ČEZ

Termín: do 31.7.2017 – zajistí Zvěřina
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3) Pan Jílek Karel se omlouvá z jednání KMČ v měsíci červenci a srpnu 2017 – pobyt mimo
Radíkov.

VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 10.7.2017 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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