ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 08/2018
konané dne 06.08.2018
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
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Františka Prášilová
Nepřítomni: p. Karel Jílek - omluven
p. Jaroslav Kováčik - omluven

Zahájení v 19,30 hod.

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 9.7.2018 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 9.7.2018 a konstatováno
následující k uloţeným úkolům:
Bod V. zápisu z 9.7.2018:
Na bod 1) Ve věci kontrol v MČ Radíkov bylo jednáno s Odborem sluţby dopravní policie KŘP
Olomouckého kraje. Kontroly budou nahodilé, KMČ předpokládá, ţe tímto budou vyřešeny i
připomínky občanů, kteří se na KMČ obrací se stíţnostmi na nedodrţování rychlosti v obci a
parkováním v rozporu s dopravními předpisy. Jde o bezpečnost dětí i chodců v této městské části.
Na bod 2) Čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2018 bylo vyhodnoceno, dále bylo provedeno vytipování
dalších akcí na 2. pol. 2018, provedeno nacenění p. Čechem z TSMO a.s. Přítomní byli seznámeni
s aktualizovanou verzí rozpočtu KMČ na rok 2018.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Průběţná elektronická korespondence s výborem SDH Olomouc-Radíkov a členy KMČ
Radíkov.
2) Nepodepsaný dopis č.j.: SMOL/178158/2018/OZP/PZ/Lab ze dne 24.07.2018 – ve věci
„Dohoda o povolení zvláštního uţívání veřejné zeleně – zábory a výkopové práce na parcele
č.405/1 ostatní plocha k.ú. Radíkov u Olomouce, u prodejny HRUŠKA. Zábor 25 m2 na dobu od
24.7. - 20.9.2018.
3) Objednávka č.j.: OB002126/18/OVVI-KMČ na firmu SEKNE. Zpracování a projednání
dokumentace na doplnění vodorovné dopravní značky – cena 12 700,-Kč
4) Objednávka č.j. OB002125/18/OVVI-KMČ na opravu mobiliáře/zábradlí u prodejny HRUŠKA –
cena 9 000,- Kč.
5) Email ze dne 26.7.2018 ve věci „Návrh rozpočtu na rok 2019“ cestou OVVI s termínem
předloţení projednaných a vyplněných tabulek na OVVI do 27.8.2018. Jde o investiční akce (1x
projektová dokumentace, 1x realizace stavby), vše se dotýká HZ Radíkov, víceúčelový objekt.
6) Elektronicky dne 27.7.2018 pozvánka na výstavu a koncert MFO k příleţitosti událostí
21.8.1968.
7) Elektronicky dopis p. Věry Baslerové ze dne 2.8.2018 ve věci přístupové komunikace do
chatové lokality Zahrádky.
8) Elektronicky dne 6.8. 2018 tiskové zprávy DPMO týkající se změn v systému MHD.
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B) Odeslaná pošta (výběr):
1)
2)

Průběţná korespondence mezi členy KMČ.
Pozvánka ne jednání KMČ dne 6.8.2018 – změna termínu

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- nutnosti zpracování podkladů pro OVVI týkající se uplatnění poţadavků na investice r. 2019.
Předloţen návrh na akce týkající se PD a realizace investiční akce HZ Radíkov, víceúčelový
objekt, vše v termínech daných na jednání RMO dne 19.6.2018. Přítomní souhlasili se
zapracováním výše uvedené akce do tabulky poţadavků na rok 2019.
- proběhlém místním šetření s panem Čechem z TSMO a.s. Stavební práce byly naceněny,
jsou zahrnuty do aktualizovaného rozpočtu KMČ na 2. pololetí 2018 k realizaci (obrubníky –
ostrůvek parkoviště, spojnice ul. Na Pevnůstce - parkoviště).
- rozkopávkách u prodejny HRUŠKA, práce provádí firma VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o. Na
Zákopě 581, ukončení aţ koncem září 2018.
- problémech s bezdomovci na Sv. Kopečku.
- jednání s novým pracovníkem odboru investic Ing. Františkem Kocourkem v Radíkově ve věci
zadání projektu HZ Radíkov, víceúčelový objekt. Příprava výběrového řízení. Prohlídka místa
budoucí stavby i současného objektu Náprstkova 1.
- nutnosti provést doladění místního „orloje“. Provedeno měření, nutno seřídit teplotu sondy cca
o 4 st.C. Bude řešeno s Ing. Bednářem.
- začínající černé skládce na ul. Na Suchých loukách. Občané si pletou odpad ze stavební
činnosti s komunálním odpadem (odloţené dveře, izolační lepenka apod.)
- problematice přístupové cesty k chatám v lokalitě Zahrádky (dopis chatařů). KMČ poţádá
MMOl – odbor správy městských komunikací o provedení místního šetření (p. Šulc).
2) Ing. arch. Obenaus sdělil informace ve věci:
- připravovaného vodorovného dopravního značení
- petice k problematice Východní tangenty.
V. Požadavky na vedení KMČ/OVVI
Usnesení z jednání
1) Předloţit v termínu tabulky pro investiční akce r. 2019.
Úkol nutno zajistit do 25. srpna 2018
Zajistí: Ing. Zvěřina
2) Připravit místní šetření s panem Šulcem příp. s TSMO a.s. ve věci přístupové cesty k chatám
v lokalitě Zahrádky.
Termín do 30.9.2018
Zajistí: Ing. Zvěřina
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 10.9.2018 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
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