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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 01/2018 

konané dne 08.01.2018  
I. Zahájení:                                                                                                           Zahájení v 18,00 hod. 

      V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ a popřál všem do nového roku hodně 
zdraví, a pohodu v osobním ţivotě.  
S ohledem na vyţádanou přítomnost primátora na jednání KMČ ( IZ HZ Radíkov, víceúčelový 
objet) bylo posunuto jednání komise na 18 hod., ale v odpoledních hodinách dne 8.1.2018 účast 
primátorem odřeknuta.  

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 (omluvena)   
 
III. Schválení minulého zápisu 

     K zápisu z jednání KMČ  11.12. 2017 nebyly připomínky. 
            Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 11.12.2017 a konstatováno    

následující k uloţeným úkolům: 
            Bod V. zápisu z 11.12.2017..  
             - úkol č.1)  trvá, doplnit do soupisu poţadavků na opravy MK vpusť na ul. Lošovská a Vrchní, -  
               termín odeslání na OVVI posunut na 15.1.2018. 
             - úkol č.2) splněn, termíny vůči OVVI – splněny. 
             - úkol č.3) splněn KMČ uplatnila u odboru KaR návrh na změnu územního plánu (lokalita Na     

Suchých loukách).    
 
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta: 
1) Email z 26.12.2017 od ČEZ Distribuce – reakce na nahlášené poškození domovního rozvaděče 

na ul. Na Suchých loukách. 
2) Email ze dne 2.1.2018 od OVVI ve věci změny jízdních řádů jak časových tak i trasování od 

1.1.2018 vydaných KIDSOK.  
3) Email z 3.1.2018 od Ing. arch.Obenause ve věci studie Ozelenění v lokalitě Pod Bořím. 
4) Email z 8.1.2018 od OVVI ve věci odměn pro členy KMČ, podrobnější upřesnění, souběhu 

odměn. 
  

B) Odeslaná pošta:  
1) Emailová korespondence 13.12.2017 – rozeslání zápisů KMČ MČ Radíkov.  
2) Email dne 15.12.2017 na odbor KaR ve věci pořízení změny ÚP Olomouc v lokalitě Na 

Suchých loukách. 
3) Email 25.12.2017 na ČEZ Distribuce – informace KMČ o poškození domovního rozvaděče na 

ul. Na Suchých loukách. 
4) Email 2.1.2018 na odbor investic Ing. Šnajdr ve věci získání informací o realizace opravy 

vodárenské nádrţe v Radíkově v roce 2018 dle vydaného stavebního povolení. 
5) Email dne 5.1.2018 na SNO a.s. – nahlášení odečtu vodoměrů v objektu Náprstkova 1 a 

prodejny HRUŠKA ul. Na Pevnůstce, současně návrh na řešení opravy zastřešení rampy u 
prodejny. Adresováno na p. Malíka. 
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     C) Projednávaná problematika   
 1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o: 

- obdrţených novoročenkách 2018 pro KMČ/občany. 
- výši odměn pro členy KMČ a předsedu a podmínek přidělení odměny, které schválilo ZMO 

v prosinci 2017. 
- dostupnosti historických digitalizovaných dokumentů na stránkách KMČ Sv. Kopeček. 
- tom, ţe KMČ nemá informace v jaké fázi je zpracování IZ ul. Na Suchých loukách, i kdyţ na 

akci přispěla částkou 25 000,- Kč. Bude urgován odbor KaR.  
- nutnosti uhradit OVVI v lednu 2018 částku cca 10 000,- Kč firmě, která zpracovala studii 

ozelenění v lokalitě Pod Bořím. Dále bude třeba jednat s odborem ŢP – Ing. Štěpánková ve 
věci zajištění finančního krytí zpracovaného rozpočtu (cca 194 000,- Kč – 5-ti letá péče).  

- moţném řešení přístupu k rampě u prodejny HRUŠKA (problematika přístupu při zásobování 
velikými vozidly). 

- předjednané přítomnosti primátora na jednání KMČ, které doplnil informacemi Ing. Bednář. 
- doplněném seznamu/tabulce poţadovaných oprav na místních komunikacích v roce 2018.  
- tom, ţe během celého roku 2017 i přes úsilí KMČ (opakované jednání na vedení města) 

nedošlo k ţádnému kroku/pokynu ve věci pokračování přípravy HZ Radíkov (dokumentace).    
- reklamaci opravené části MK ul. Na Suchých loukách – absence jakéhokoliv vyspárování nové 

části komunikace realizované v roce 2017.  
                  

V. Požadavky na vedení KMČ 
Usnesení z jednání            

1) Odeslat poţadavky na opravy MK v roce 2018 v MČ Radíkov dle nových kritérií/tabulky.  
                                                                          Termín-změna: do 15.1.2017 – Zvěřina 

 
2) Jednat s odborem investic o časovém harmonogramu realizace investiční akce r. 2018) – 

oprava vodárenské nádrţe a dále s odborem ŢP – Ing. Štěpánkovou (ozelenění lokality Pod 
Bořím)  ve věci finanční krytí v následujících letech. 

                                                                                       Termín do 31.1.2018 – Zvěřina   
  

3) Opětovně poţádat primátora o schůzku (odeslání dopisu) v Radíkově ve věci IZ HZ Radíkov 
co nejdříve i mimo termín jednání KMČ. 

                                                                                       Zajistí: Bednář, Zvěřina          
 
 
 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 12.2.2018 v 19,30 hod. 
     Jednání ukončeno v 18,50 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       

                                                            
 
 
 


