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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 11/2017 

konané dne 13.11.2017  
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                              
   Nepřítomna:     p. Františka Prášilová     
 
III. Schválení minulého zápisu 

    K zápisu z jednání KMČ  9.10.2017 nebyly připomínky. 
            Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 9.10.2017 a konstatováno    

následující k uloţenému úkolu: Bod V. zápisu z 9.10.2017 – splněno v termínu. 
                                       
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta: 
1) Předání protokolu na provedené opravy na místních komunikacích v roce 2017 v celkové 

ceně 30 000,- Kč vč. DPH. 
2) Dopis náměstka primátora Mgr. Ţáčka č.j.: SMOL/202204/2017/OKP/SEKR/Dzu ze dne 

11.10.2017 ve věci IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt. 
3) Dopis odboru ŢP č.j.: SMOL/2356/2017/OZP/PKZ/Ci ze dne 12.10.2017 – stanovisko 

k rozpracovanému IZ-Radíkov – ul. Na Suchých loukách (ing. Číţek). 
4) Dopis odboru koncepce a rozvoje č.j.: SMOL/241073/KVI/Hol ze dne 19.10.2017 ve věci 

přístupu Policie ČR k ţádostem KMČ na sníţení rychlosti, parkování a dalšího dopravního 
značení. 

5) Elektronická korespondence OVVI ze dne 30.10.2017 ve věci uplatnění poţadavků na 
opravné práce komunikací do přiloţené tabulky. Stanovení termínů. 

6) Elektronicky korespondence ve věci poškození majetku města (utrţení plakátovací tabule na 
ul. Malinovského. Řeší OVVI a TSMO a.s. 

7) Dopis odboru koncepce a rozvoje č.j. SMOL/253737/2017/OKR/UPA/Gal ze dne 2.11.2017 ve 
věci „Návrh zprávy na uplatňování územního plánu a jeho změny“. 

8) Elektronicky dne 3.11.2017 pokyny OVVI ve věci hospodaření KMČ do konce roku 2017 – 
nutnost dodrţení termínů. 

9) Dne 9.11.2017 elektronicky dopis nám. primátora RNDr. Jakubce Ph.D. ve věci výběru motta 
města Olomouce.   

10) Plakát – pozvánka na musherské závody v Radíkově ve dnech 2. - 3.12.2017. 
11) Průběţně v kopii pro KMČ objednávky a faktury hrazené z rozpočtu KMČ 2017: rekonstrukce 

vánoční výzdoby, oplechování prvků mobiliáře, revize plynových topidel – Náprstkova 1, 
renovace vstupních dveří Náprstkova 1, akce Mikulášská nadílka a Rozsvěcování vánočního 
stromečku 2017, novoročenka PF 2018.    

 

B) Odeslaná pošta:  
1) Dne 14.10.2017 elektronicky – odeslání poţadavku na tisk zpravodaje č.5/2017. 
2) Dne 22.10.2017 elektronicky – odeslání dopisu č.j.: 08/2017-Zv ze dne 22.10.2017 na odbor 

správy MK a MHD a OVVI ve věci opravných prací na místních komunikacích v MČ Radíkov 
v roce 2018.  
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3) Dne 22.10.2017 elektronicky dopis č.j.: 09/2017-Zv ze dne 22.10.2017 na odbor ŢP – RNDr. 

Loyka, CSc. ve věci poţadavku na údrţbu zeleně v zimním období 2017/2018 v MČ Radíkov. 
4) Dne 22.10.2017 elektronicky korespondence s Ing. Štěpánkovou ve věci ozelenění ploch 

v lokalitě ulice Pod Bořím. 
5) Dne 24.10.2017 elektronicky dotaz na odbor investic – ing. Šnajdr ve věci realizace investice – 

týkající se opravy místní vodárenské nádrţe. 
6) Průběţná korespondence se členy KMČ. 

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

- provedených opravných pracích na majetku města (oplechování zábradlí, revize plynu, opravě 
vánoční výzdoby apod.). 

- zajištění zimní údrţby místních komunikací. Práce bude realizovat stejná firma v podobném 
rozsahu. Je nutné doladit s vedením TSMO a.s. podíl místního pracovníka TSMO a.s. na 
zimní údrţbě. 

- zajištění opravy poškozené plakátovací tabule. Řeší se pojištění majetku města, opravu 
zabezpečují TSMO a.s. 

- přípravě novoročenek PF 2018 (návrh předloţil Ing. Bednář, před Vánocemi vyjde poslední 
Radíkovský informační zpravodaj č.6/2017. 

- řešení ozelenění plochy u kontejnerového stání na ul. Pod Bořím. Podklady předány Ing. Arch. 
Obenausovi. Předpoklad letos zpracování studie ozelenění (konzultace s Ing. Štěpánkovou) a 
náklady na vlastní realizaci v roce 2018 s 5 - ti letou péčí. 

- podání návrhu /reakce na výzvu nám. primátora RNDr. Jakubce. KMČ se dohodla na textu: 
„OLOMOUC – dáma co umí žít“.     

- moţném způsobu řešení „vánočního balíčku“ pro členy KMČ. Bude upřesněno emailem 
členům KMČ se závazným termínem.  

- plánování termínů jednání KMČ v r. 2018. Doporučuji zachovat stávající systém: pondělí do 
15. příslušného měsíce – čas 19,30 hod.  

2) Ing. Bednář vyjádřil svou nespokojenost se stanoviskem odborného orgánu MMOl týkající se 
dopravy na ul. Chválkovická a Pavlovická. Dochází ke zpoţďování MHD, i zablokování dopravy. 
Diskuse nebyla uzavřena: problém se Radíkova dotýká okrajově, iniciátorem by měla být místu 
příslušná KMČ a variantu řešení by měli předloţit odborné orgány města s horizontem realizace. 
KMČ se k problematice vrátí na jednání leden 2018. 

3) Pan Jílek upozornil na rozpadlé tabule na původní trase „Naučné stezky Svatý Kopeček“. 

Výchozí/koncová tabule je na ul. Malinovského v Radíkově. Bude nutno oslovit vlastníka/zřizo-
vatele a poţádat o odstranění rozpadlých tabulí, které jsou dnes mimo nové trasování stezky.     

4) Ing. Arch. Obenaus doporučil v otevřeném termínu poţádat o změnu územ. plánu – ul. Na 
Suchých loukách. 
                 

V. Nové požadavky na vedení KMČ 
Usnesení z jednání            

1) Odeslat poţadavky na opravy MK v roce 2018 v MČ Radíkov dle nových kritérií/tabulky.  
                                                                                               Termín do 31.12.2017 – Zvěřina 
 

2) Zabezpečit v součinnosti se členy KMČ dodrţení všech poţadovaných termínů vůči OVVI. 
                                                                       Průběţně dle stanovených termínů - Zvěřina 

VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 11.12.2017 v 19,30 hod. 

     Jednání ukončeno v 21,05 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                                                                                                                                      


