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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 11/2018 

konané dne 01.11.2018  
 

 
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. Jaroslav Kováčik                     
                         Ing. arch. Milan Obenaus     
                            p. Františka Prášilová 
     Nepřítomen:   p. Karel Jílek (omluven)   
                                         
III. Schválení minulého zápisu 
     K zápisu z jednání KMČ 08.10.2018 nebyly připomínky. 

             Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 08.10.2018 a konstatováno  
následující k uloženým úkolům: 

             Bod V. zápisu z 08.10.2018:  
Na bod 1) Podklady pro objednávku na akce z rozpočtu KMČ byly odeslány na OVVI do 

31.10.2018. Objednávky jsou průběžně vystavovány na zakázky OVVI. 
Na bod 2) Místní šetření týkající se přístupu k lokalitě chat Zahrádky/samoty s panem Šulcem  
proběhlo 19.10.2018.  

               
IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta (výběr): 
1) Průběžná elektronická korespondence s OVVI MMOl, s výborem SDH Olomouc-Radíkov a 

členy KMČ Radíkov. 
2) Elektronicky pokyny OVVI související činností KMČ v návaznosti na změny po volbách. Nové 

ZMO, nová RMO.   
3) Na vědomí KMČ ze dne 10.10.2018 objednávka OVVI na firmu Svozil – servis a revize 

plynových spotřebičů v objektu Náprstkova 1 na den 6.11.2018 - 8,00 hod. 
4) Objednávka OVVI ze dne 23.10.2018 na firmu OK DESIGN s.r.o. zpracování návrhu a tisk 

novoročenek PF 2019. 
5) Oznámení o zahájení správního řízení OŽP – odd. vodního hospodářství bez místního šetření 

ze dne 26.10.2018 pro investiční akci „Radíkov-rekonstrukce vodní nádrže-sanace břehů“. 
Požadavek na prodloužení platnosti stavebního povolení do 30.6.2020. 

6) Průběžná elektronická korespondence s odborem investic MMOl (Ing. Nejezchleb, ved. odboru 
investic Ing. Drešr). 

7) Email ze dne 1.11.2018 ve věci opravy vodárenské nádrže s předpokládanými termíny 
realizačních kroků v roce 2018-2019.  

8) Průběžná emailová korespondence s SNO a.s., provozní úsek vedoucí p. Ivo Malík ve věci 
opravy topného systému na prodejně HRUŠKA. Vystavení objednávek, konzultace. 

 

B) Odeslaná pošta (výběr):  
1) Průběžná korespondence mezi členy KMČ a SDH Ol.-Radíkov.  
2) Elektronicky odeslání požadavku na OVVI – vystavení objednávky na servis a revizi 6 topidel 

a 1 ks průtokového ohřívače vody v objektu Náprstkova 1. 
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3) Cenová nabídka na opravné práce na topném systému na prodejně HRUŠKA od topenáře p. 
Střeláka.  

4) Elektronicky – požadavek na TSMO a.s. ve věci vymalování čekárny MHD-nástup v Radíkově, 
a doplnění nádoby na posypový materiál na konci ul. Přehradní. Bez odpovědi.   

5) Odeslání požadavku p. Machka ul. Na Suchých loukách na kácení uschlé břízy na revírníka 
Lesy ČR s. p. p. Nováka /služebna Sv. Kopeček.    

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

- pokynech OVVI k další činnosti komisí. Vše bude upřesněno v návaznosti na ustavující 
jednání ZMO dne 5.11.2018. Členové KMČ budou informováni, lze předpokládat změny ve 
složení KMČ na základě výsledků voleb.    

- výsledku šetření s p. Šulcem MMOl v lokalitě Zahrádky (přístupová cesta). Panely jsou dle 
vyjádření p. Šulce nevhodné, kluzkost. Doporučené řešení: provést na nejstrmějším úseku 
asfaltovou penetraci s přesypem štěrkem.  

- sběru kovového odpadu, bylo odevzdáno 2,5 t. 
- urgenci a provedení ozelenění plochy u prodejny HRUŠKA po opravách na vodovodním řadu. 
- bádání zoologa na vodárenské nádrži, které bez snížení hladiny výskyt neprokázalo. Akce se 

bude realizovat po snížení hladiny o cca 70 cm. Pokud budou zjištěni vzácní živočichové, 
bude zpracována zpráva zoologa a podstoupena ke správnímu řízení na Krajský úřad 
Olomouckého kraje. Předpoklad konečného rozhodnutí KÚ Ol. Kraje - únor 2019. Značné 
zdržení stavby a zcela zbytečné, neboť vše mohlo být provedeno počátkem roku 2018.       

- doposud publikovaném složení RMO a náplni činností jednotlivých členů RMO – čerpáno 
z portálu www.olomouc.cz. 

- provedených opravách na topném systému prodejny HRUŠKA. Akce ukončena. 
- probíhající přípravě akce 1. adventní neděle 2.12. „Rozsvěcování vánočního stromečku 2018. 

Zajišťuje místní SDH s podporou KMČ. Mikulášská nadílka bude v hospůdce u Pulce  sobota 
8.12.2018 

- snaze KMČ navázat na dlouholetou tradici, a to vydání PF 2019 v předvánočním období. 
 
Předseda KMČ s ohledem na možné změny ve složení KMČ poděkoval všem přítomným 
za práci, kterou věnovali v uplynulém období rozvoji MČ Radíkov. 
  

 
 

V. Požadavky na vedení KMČ/OVVI 
Usnesení z jednání             

 
1) Zatím požadavky nejsou. Pokyny dané OVVI budou operativně řešeny. 

 
 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21:        Termín bude sdělen dodatečně.  
     Jednání ukončeno v 21,30 hod.  
     Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     Zápis ověřil:                                                     
                                             

Komise městské části č. 21 
        Olomouc - Radíkov 
                                   Předseda Ing. Jan Zvěřina            

                                                             
 
 
 
Zápis obdrží:  všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová, p. Jílek, 
                       Ing. arch. Obenaus – elektronicky)   
                       Magistrát města Olomouce – Bc. Horňáková (elektronicky) 
                        
                       Vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                       Městská policie Olomouc – ředitel (elektronicky) 
                       Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                       Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov                                                               

http://www.olomouc.cz/

