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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 05/2018 

konané dne 14.05.2018  
I. Zahájení:                                                                                                           Zahájení v 19,30 hod. 

      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  
      
 
III. Schválení minulého zápisu 
     K zápisu z jednání KMČ  9.4.2018 nebyly připomínky. 

              Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 9.4.2018 a konstatováno    
následující k uloţeným úkolům: 

             Bod V. zápisu z 9.4.2018:  
              -úkol č.1) splněn – ve věci úpravy střechy rampy na prodejně HRUŠKA proběhlo v 19.týdnu místní 

šetření s p. Malíkem – SNO a.s. a zástupcem zhotovitele p. Pospíšil. Byl stanoven postup úpravy. 
P. Malík potvrdil realizaci opravy střechy do začátku zimního období.   

              -úkol č.2)  - poţadavky na opravné práce vč. doplňků byly zaslány na TSMO a.s. v měsíci dubnu 
2018. V došlém rozpisu plánu prací TSMO a.s. na měsíc květen 2018 je naplánována realizace 
prací.  

 
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta (výběr): 
1) Průběţná elektronická korespondence s výborem SDH Olomouc-Radíkov a členy KMČ MČ 

Radíkov. 
2) Průběţně informace cestou emailů od OVVI o změnách linek MHD od DPMO související 

s uzávěrami komunikací ve městě Olomouci. 
3) Sdělení ČEZ z 10.4.2018 o přerušení dodávky el. energie v MČ Radíkov. 
4) Elektronicky 11.4.2018 od OVVI – cenová nabídka na provedení opravných prací na 

plakátovací tabuli. 
5) Elektronicky dne 12.4.2018 email od právníka SMOl ve věci GDPR (problematika ochrany 

osobních údajů) a vydávání zpravodaje. 
6) Elektronicky – vyjádření od OVVI – problematika spadající pod OKaR. 
7) Elektronicky – od TSMO a.s. plán prací na květen 2018 v MČ Radíkov. 
8) Dopis od odboru sociálních sluţeb MMOl s propagačními materiály na veletrh sociálních sluţeb 

v Olomouci a Dětský den ve Smetanových sadech.  
9) Elektronicky od OVVI pozvánka na koncert MF Olomouc dne 17.5.2018. 

 

B) Odeslaná pošta (výběr):  
1) Elektronicky rozeslání zápisu z jednání KMČ MČ Radíkov dne 9.4.2018. 
2) Elektronicky 12.4.2018 odeslání podkladů ve věci evidence periodického tisku. 
3) Elektronicky dne 13.4.2018 email ve věci urgence schůzky na úpravu zastřešení rampy  
4) Elektronicky dotaz na TSMO a.s. p. Čech ve věci termínu opravných prací na MK v MČ 

Radíkov. 
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5) Elektronicky dotaz na SMV a.s. ve věci sdělení termínu opravných prací na vodoměrné 

šachtici u prodejny HRUŠKA. 
6) Email na OKaR – Ing. arch. Křenková – vyţádání informací o jednání s firmou (aktualizace IZ 

HZ). 
 

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

- jednání výboru místního SDH, v sobotu 19.5.2018 od 13 hod. je pořádán Radíkovský zábavně  
branný den na hřišti za prodejnou, trasa vede blízkým okolím Radíkova. 

- výsledku jednání se SNO a.s. – p. Malík 
- schůzce s Městskou policií dne 16.5.2018 na Sv. Kopečku (k řešení: parkování, překračování 

rychlosti limitované DZ, nekázeň a hazard řidičů). 
- schůzce s KMČ Droţdín, Lošov, Radíkov Sv. Kopeček, Chválkovice s obec Samotišky ve věci 

„Východní tangenty“. Koná se na ZŠ Pavlovičky. 
- opakovaných urgencích na OKaR i u náměstka primátora ve věci přepracování IZ HZ 

Radíkov, víceúčelový objekt. 
- nutnosti sledovat přípravu k zahájení opravy místní vodárenské nádrţe ve 2. pololetí 2018 

v rozpočtu města je zajištěno finanční krytí. 
- předjednané návštěvě nové HZ Topolany dne 15.5.2018. 
- nutnosti změnit termín srpnového jednání KMČ – navrhuje se 6.8.2018 (původně 13.8.). 

Předseda mimo Radíkov, nahlaste případně připomínky k novému termínu jednání KMČ.  
 
2) Ing. Bednář podal  informaci o stavu opravy poškozené plakátovací tabule (28.10.2017) naproti   

zastávky nástup MHD.  Dochází k prodluţování termínu dokončení opravy. 
 
3) Diskuse členů KMČ k problematice dopravy občanů, dětí do škol. Jízdní doby k hl. nádraţí se 

stále více prodluţují, zahlcená komunikace od Týnečka, Chválkovická, Pavlovická. Vytvoření 
systému jednosměrek ul. Na Zákopě a další navazující prospělo sice rezidentům tam bydlící, ale 
ještě zhoršuje stav na ul. Chválkovické a Pavlovické.   

  

V. Požadavky na vedení KMČ/OVVI 
Usnesení z jednání            

  
1)  Jiţ 2 roky se snaţí KMČ řešit o doplnění vodorovného značení na místní komunikaci (Sv. 

Kopeček – Radíkov)  mezi vrcholem stoupání po místní tabuli Olomouc-Radíkov (plná čára 
uprostřed a nebo ţlutá na okraji komunikace). Jde o úsek v délce cca 400 m, kde nevhodně 
parkují při exponovaných návštěvnických víkendech osobní auta. Průjezdný je následně jen 
jeden pruh a autobusy MHD a osobní vozidla jsou nuceny dlouhé úseky couvat v případě 
proti jízdy vozidel. KMČ se obracela několikráte emaily na OkaR – Ing. Holý. Není v silách 
KMČ tento stav řešit. Byl příslib jednání s dopraváky Policie ČR.   
  

                                                                         Termín: do 15.6.2018 
 

2) Je třeba zrušit jednosměrné ulice, které jsou paralelní s ulicemi Chválkovická a Pavlovická. 
Tím se zrychlí průjezd na těchto ulicích jak pro MHD, tak pro veřejnost. Ţádáme o pomoc 
OVVI při jednání s odborem dopravy. 

Termín: do 15.6.2018 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 11.6.2018 v 19,30 hod. 
     Jednání ukončeno v 20,10 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                                                               


