ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 09/2018
konané dne 10.09.2018
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
p. Karel Jílek
p. Jaroslav Kováčik
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Františka Prášilová

Zahájení v 19,30 hod.

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 6.8.2018 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 6.8.2018 a konstatováno
následující k uloţeným úkolům:
Bod V. zápisu z 6.8.2018:
Na bod 1) Tabulka pro investiční akce 2019 byla cestou OVVI předloţena na odbor investic
v poţadovaném termínu.
Na bod 2) Místní šetření týkající se přístupu k lokalitě chat Zahrádky/samoty bylo s panem Šulcem
předjednáno v termínu do 30.9.2018.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Průběţná elektronická korespondence s OVVI MMOl, s výborem SDH Olomouc-Radíkov a
členy KMČ Radíkov.
2) Na vědomí KMČ ze dne 23.8.2018 objednávka č. OB02476/18/OVVI-KMČ ve výši 32 100,- Kč a
objednávka OB02477/18/OVVI-KMČ ve výši 36 600,- Kč na výměnu obrubníků parkoviště na ul.
Pujmanové.
3) Dopis č.j.: KRPM-104363-1ČJ-2018-140506 ze dne 22.8.2018 ve věci zamítavého stanoviska
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát Olomouc
k umístění nápisu na vozovce – symbolu dopravní značky B20a „50 km/hod.
4) Propagační materiály odboru sociálních sluţeb MMOl ze dne 5.9.2018 na 5. ročník konference
o rodinné politice ve městě Olomouci na téma „Proměny současné rodiny“.
5) Elektronicky-průběţně tiskové zprávy DPMO týkající se změn v systému MHD.
6) Pozvánka od OVVI na setkání předsedů KMČ s vedením SMO na pátek 7.9.2018 (končící
volební období) a na představení Robin Hood na Horním náměstí.
7) Elektronicky - svolání místního šetření odborem investic (ing. Nejezchleba) před zahájením
opravy místní vodárenské nádrţe na úterý 11.9.2018.
8) Informace odboru investic (Ing. Kocourek) k výběru zhotovitele projektové dokumentace na
investiční akci HZ Radíkov, víceúčelový objekt.
9) Problematika „Východní tangenta/komunikace Chválkovice-Samotišky“. Projednávání petice na
ZMO a navazující plánované veřejné jednání ve Chválkovicích.
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B) Odeslaná pošta (výběr):
1)
2)
3)
4)

Průběţná korespondence mezi členy KMČ.
Elektronicky dotaz na odbor investic k výběrovému řízení na zpracovatele PD akce HZ
Radíkov, víceúčelový objekt.
Elektronicky potvrzení schůzky dne 11.9.2018 na ul. Přehradní odboru investic s cílem
seznámení se s danou lokalitou před zahájením stavebních prací.
Elektronicky odeslání poţadavku na korespondenty s termínem podání příspěvků do
Radíkovského informačního zpravodaje č. 5/2018.

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- vystavení objednávky na opravné práce na parkovišti ul. Pujmanové (obrubníky). Realizace
cca říjen 2018.
- dokončení úpravy/zkrácení střechy nad rampou u prodejny Hruška z důvodů najíţdění
velikých kamionů a opakovaném nabourávání střechy. Poděkování p. Malíkovi – SNO a.s.
- dokončovacích pracích na vodovodní šachtici/komoře u prodejny HRUŠKA. Stavba nové
šachtice a instalace filtru s cílem eliminovat neočekávané nárůsty tlaku ve vodovodních
řadech v MČ Radíkov, kdy nečistoty vyřazovaly redukční ventil.
- stále nerealizovaném vodorovném značení (plná bílá čára) v úseku vršina – místní
tabule Radíkov.
- účelu místního šetření – vodárenská nádrţ a o stavu výběrového řízení na zpracovatele PD –
HZ Radíkov. Akce se řeší více jak 2 roky.
- problémovém ohlašování nesvítících lamp veřejného osvětlení staršími lidmi (sloţitější kódy).
- potvrzeném termínu rozsvěcování vánočního stromečku (2.12.2018).
- příjemném setkání předsedů KMČ s nám. primátora PhDr. Urbáškem, Bc. Horňákovou a
dalšími v obřadní síni radnice v pátek 7.9.2018, jako poděkování za práci komisím v končícím
volebním období.
2) Ing. arch. Obenaus sdělil informace k zamítavému stanovisku PČR k návrhu na doplňující
vodorovné doplňující značení a k problematice „Východní tangenta/Chválkovice-Samotišky“.
V. Požadavky na vedení KMČ/OVVI
Usnesení z jednání
1) Vystavit podklady pro objednávku a zajištění rozsvícení vánočního stromečku.
Úkol nutno zajistit do 15. října 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 8.10.2018 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 21,00 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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