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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 09/2017 

konané dne 9.10.2017  
I. Zahájení 

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.                                 Zahájení v 19,30 hod. 
II.  Prezence:   
     Přítomni:      Ing. Jan Zvěřina - předseda                                   
                          Ing. Miroslav Rešl – tajemník    
                             p. Karel Jílek  
                            p. Jaroslav Kováčik    
                          Ing. arch. Milan Obenaus  
                            p. Františka Prášilová    
   Nepřítomen:   Ing. Jan Bednář – místopředseda (omluven)  
 
III. Schválení minulého zápisu 

    K zápisu z jednání KMČ  11.9.2017 nebyly připomínky. 
            Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 11.9.2017 a konstatováno    

následující k uloţenému úkolu:  

   Požadavky na OVVI z 11.9.2017 
Usnesení z jednání            
1) na základě stíţnosti občanů na pravidelné zpoţdění linky č. 11, v ranních a odpoledních 

špičkách aţ o 15 min., KMČ ţádá o úpravu křiţovatky ulic Ţelezniční/Chválkovická a to 
zrušení světelné křiţovatky a vybudování připojovacího pruhu, jako při napojení ul. 
Švabinského na ul. Chválkovickou (směr od Sv. Kopečka). 

2) Otevřít ulici Na Zákopě pro obousměrný provoz s cílem odlehčení dopravě na ul. Chválkovická 
a Pavlovická. Současné zpoţdění MHD ve špičkách aţ 15 min. 
Nebylo ze strany MMOl doposud reagováno, je v řešení.    

                                    
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta: 
1) Dne 12.9.2017 elektronicky od p. Brázdové ve věci uplatnění poţadavků na úpravy na 

odvodnění/vodotečích v roce 2018. 
2) Dne 13.9.2017 – elektronicky odbor VVI MMOl – sdělení o změnám názvů zastávek MHD. 
3) Dne 17.9.2017 elektronicky pozvánka na mimořádnou schůzi SDH Olomouc-Radíkov. 
4) Dne 18.9.2017 – elektronicky pozvánka na jednání k IZ ulice Na Suchých loukách na MMOl 

na OKaR na den 10.10.2017. 
5) Dne 20.9.2017 – elektronicky sdělení OVVI – Bc. Moničová ve věci revize plynových 

spotřebičů v objektu Náprstkova 1. 
6) Dne 27.9.2017 elektronicky od TSMO a.s. plán prací na měsíc říjen 2017 v MČ Radíkov. 
7) Dne 27.9.2017 – elektronicky sdělení Ing. Štěpánkové ve věci záměru výsadby zeleně 

v lokalitě Pod Bořím. 
8) Dne 2.10.2017 elektronicky stanovisko památkářů k východní tangentě. 
9) Dne 3.10.2017 elektronicky cenová nabídka na opravu nátěru dveří na objektu Náprstkova 1. 
10) Dopis odboru sociálních sluţeb – spolupráce, propagace „Dny pro rodinu“. Vývěsky v MČ 

Radíkov, KS. 
11) Dne 9.10.2017 informace odboru ŢP Ing. Swaczyna ve věci svozu odpadů. 
12) Dne 9.10.2017 elektronicky podklady od zpracovatele IZ ulice Na Suchých loukách. 
13) Průběţně – příspěvky do Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2017.      
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B) Odeslaná pošta:  
1) Dne 12.9. 2017 odeslány elektronicky na mjpr. odbor p. Brázdová – poţadavky na opravné 

práce na vodotečích v roce 2018. 
2) Dne 12.9.2017 odeslání poţadavku KMČ MČ Radíkov na OVVI – PhDr. Šíp a odbor investic 

pod č.j.: 07/2017-Zv ze dne 12.9.2017 ve věci „Plán investic na rok 2018“. 
3) Dne 13.9.2017 – elektronicky poţadavek na TSMO a.s. – nám. Ing. Fryc na provedení 

drobných opravných prací na komunikacích v MČ Radíkov.  
4) Dne 19.9.2017 odeslání poţadavku na přistavení kontejneru na šrot pro SDH Ol.-Radíkov.  
5) Dne 25.9.2017 – stanovení termínů na revize a čištění komínů odbornou firmou. Propagace 

na vývěsce, MR a INFO Radíkov. 
6) Dne 26.9.2017 – elektronicky na OŢP Ing. Štěpánková – předloţení návrhu KMČ na řešení 

výsadby zeleně nad kontejnerovým stáním ul. Pod Bořím. 
7) Dne 2.10.2017 elektronicky odpověď ve věci stanoviska KMČ k pořádání muschreských 

závodů ve dnech 2.-3.-12.2017 s centrem v lokalitě RS Chata pod Věţí.  
8) Dne 3.10.2017 odeslání návrhu na odměny pro členy KMČ za 09/2017. 
9) Průběţná korespondence se členy KMČ.  

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

- provedení nacenění zakázky na: novoročenky 2018, opravy vstupních dveří do objektu 
Náprstkova 1., opravy vánoční výzdoby a podpoře (finanční příspěvek KMČ) na Mikulášskou 
nadílku a Slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku. 

- Korespondenci s Ing. Štěpánkovou ve věci ozelenění plochy nad kontejnerovým stáním 
v lokalitě ulice Pod Bořím v r. 2018. Nutnost zpracování studie, moţnost KMČ na tuto studii 
přispět z rozpočtu KMČ pro rok 2017. Lze uvaţovat i s příspěvkem KMČ v roce 2018 na 
výsadbu nebo 1. etapu. 

- nutnosti provést aktualizaci rozpočtu KMČ na rok 2017 a jeho projednání zasedání KMČ 
v 11/2017   

- zaslaných podkladech ke svolanému jednání na OKaR dne 10.10.2017 ve věci IZ ulice Na 
Suchých loukách. Vše od zpracovatele na poslední chvíli. Výklad doplnil Ing.arch. Obenaus. 

- provedené urgenci (opakované) na úpravu dřevěných prvků oplechováním. Objednávka byla 
vystavena jiţ počátkem 3. čtvrtletí 2017. 

-  došlém příznivém stanovisku Národního památkového úřadu, Územní odbor Olomouc ve věci 
kříţení východní tangenty komunikací Samotíšky-Chválkovice a to nadjezdem.    

              

V. Nové požadavky na vedení KMČ 
Usnesení z jednání            
3) Odeslat poţadavky na opravy MK v roce 2018 v MČ Radíkov.  

                                                                                               Termín do 31.10.2018 - Zvěřina 
 

4) Odeslat poţadavky na zimní údrţbu zeleně 2017/2018 na odbor ŢP.  
                                                                                              Termín do 31.10.2018 - Zvěřina 

 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 13.11.2017 v 19,30 hod. 
     Jednání ukončeno v 20,45 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                                                                                                                                      


