ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 01/2019
konané dne 07.01.2019
I. Zahájení:
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.
II. Prezence:
Přítomni:
Ing. Jan Zvěřina , předseda
Ing. Miroslav Rešl
Ing. Jan Bednář
Bc. Lukáš Krbeček
p. Ivo Škvařil
Mgr. et Ing. Martin Müller
Nepřítomni: p. Františka Prášilová (omluvena)
Ing. arch. Milan Obenaus (omluvena)

Zahájení v 19,00 hod.

Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs
Předseda přivítal přítomné členy KMČ s přáním úspěchů v roce 2019.
III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 10.12.2018 nebyly připomínky.
1) Konferenční projednání: Členové KMČ se v termínu do 15.12.2018 vyjádřili k zaslaným
podkladům od Ing. arch. Obenause k záměru města odprodat část parcely č.741/1 ostatní
plocha o výměře 69 m2 soukromé osobě. Vyjádření: nesouhlas – 8x. Stanovisko bylo
v určeném termínu zasláno na odbor majetkoprávní MMOl.
2) Na jednání KMČ byly v 1. kole předloženy návrhy na „investování“ prostředků přidělených KMČ
v roce 2019. Úkol na předložení dalších návrhů trvá do termínu únorového jednání KMČ a to
11.2.2019.
3) Tento bod minulého zápisu (vodorovné dopravní značení/řeší p. Holý) bude opětovně urgován
cestou vedoucí odboru kultury Bc. Horňákovou.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Novoročenky PF 2019 od primátora a náměstků/členů RMO i jednotlivých odborů.
2) Elektronicky dne 14.12. – pozvánka zpracovatele PD na 1. výrobní poradu dne 10.1.2019
k investiční akci Požární zbrojnice Radíkov.
3) Elektronicky 17.12. průběžná korespondence s Ing. Nejezchlebem – odbor investic ve věci
opravy místní vodárenské nádrže, termínové předpoklady v roce 2019.
4) Elektronicky dne 18.12. sdělení od OVVI Bc. Horňáková ve věci Vánoční provoz MHD od
24.12.-2.1.2019.
5) Elektronicky dne 18.12. zaslání nové OZV č. 10/2018 ve věci noční klid – akce roku 2019.
Schváleno RMO a ZMO.
6) Elektronicky TSMO a.s. p. Čech protokol o opravných pracích na místních komunikacích (MK)
k roce 2018.
7) Průběžná elektronická korespondence s OVVI MMOl, s výborem SDH Olomouc-Radíkov a
členy KMČ Radíkov.
8) Průběžná korespondence související s podklady/příspěvky do Radíkovského informačního
zpravodaje č.6/2018.
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B) Odeslaná pošta (výběr):
1)
2)

Průběžná korespondence mezi členy KMČ a SDH Ol.-Radíkov.
Elektronicky dne 16.12.2018 odeslání stanoviska KMČ na odbor majetkoprávní k záměru
prodeje části parcely č.741/1 v kú. Radíkov u Olomouce

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- tom, že odměny pro členy KMČ na další volební období budou členům KMČ sděleny.
- krádeži dopravního značení na parkovišti na ul. Radíkovská na Sv. Kopečku. Nahlášeno na
KMČ Sv. Kopeček s ohledem na to, že jde o jejich obvod působnosti.
- problematice opravných pracích na místních komunikacích. Předpokládáme, že praskliny
k zalévání spár si v roce 2019 označíme sami včetně metráže. Požadavek na kvalitu, zalévání
spár asfaltem o optimální teplotě pro dobré hlubší zatečení bude projednáno s firmou.
- jednání s Ing. Horvátem (zoolog) ve věci termínů v roce 2019 a návaznosti na investiční akci
oprava vodárenské nádrže na ul. Přehradní.
- termínu 1. pracovního výboru k projektové dokumentaci na investiční akci Požární zbrojnice
Radíkov dne 10.1.2019 – Hynaisova.
- problémech se zimní údržbou – poruchy na multikárách, kapající oleje a PHM, řešeno s Ing.
Knapem, i přes urgenci nedořešené zapojení místního pracovníka TSMO a.s.
- jednání dne 7.1.2019 s Ing. Nejezchlebem (odd. realizace investic MMOl) ve věci doplnění DZ
u vodárenské nádrže. Zahájení prací s ohledem na dané termíny „klidu“ pro chránění
živočichy - září 2019 s dokončením 12/2019.
- převzetí nového hasičského vozidla pro místní SDH Ol.-Radíkov dne 3.1.2019 za přítomnosti
primátora v Ol.- Černovíře.
- provedeném odečtu vodoměrů pro SNO a.s. v objektu HZ Náprstkova a prodejny HRUŠKA
- opravných pracích na místních komunikacích, které přichází v úvahu v roce 2019: (poškozené
obrubníky ul. Pod Bořím, přídlažba-kostky u obrubníků, kde se drolí beton, místní komunikace
k chatové lokalitě Zahrádky, oprava čekárny MHD, komunikace k rampě prodejna HRUŠKA,
zalévání spár, oprava výtluků na MK ze Sv. Kopečka k Radíkovu kolem parkoviště.
2) V rámci volné diskuse bylo upozorněno na:
- chybějící víka na kontejnerech TSMO a.s. (zmapovat a nahlásíme)
- nepřehledné místo na ul. Náprstkova /roh domu do komunikace/. Osazení zrcadla ?? (nutno
ověřit na MMOl odbor dopravy a územního rozvoje p. Holý, případně u DI Policie ČR - předběžný
souhlas k umístění zrcadla). Kázeň řidičů a přizpůsobení rychlosti danému místu je problémem i
při umístění dopravního značení na jiných místech i v Radíkově. Problematika parkování na
nepřehledných místech řada řidičů neřeší. Na očekávané schůzce s Městskou policií na Sv.
Kopečku bude předneseno.
- možnost vedení cyklotrasy přes Radíkov (nutno projednat s cyklo koordinátorem MMOl).
Propojení cyklotrasy od Fortu Radíkov do středu Radíkova je riziková záležitost s ohledem na
několika těžkých havárií s přivoláním sanitky na ul. Na Pevnůstce.
- stále přetrvávající riziko pádů stromů na vedení 22 kV především v lokalitě Jemelkova louka
směr Požár.
- možnost zavedení rychlého internetu nebo využít nabídek firem?
3) Zapojení občanů do problematiky MČ Radíkov (bude diskutováno na únorovém jednání KMČ)
- možnost účasti občanů na veřejném jednání KMČ dle známých termínů trvá
- operativní řešení problémů, které jsou v kompetenci KMČ
- mimořádná veřejná jednání za účasti zástupců MMOl, TSMO a.s. apod. k dané problematice
- forma ankety/písemného požadavku
4) Priority KMČ pro MČ Radíkov na nejbližší a další období
- realizace opravy vodárenské nádrže na ul. Přehradní – investice r. 2019
- zpracování PD na akci Požární zbrojnice Radíkov, vč. stavebního povolení do 31.8.2019,
výběrové řízení na zhotovitele zakázky předpoklad IV/4 2019.
- realizace stavby Požární zbrojnice Radíkov v r. 2020.
- je zpracován IZ (investiční záměr) na rekonstrukci ulice Na Suchých loukách, inženýrské sítě,
povrch komunikace, spojeno s majetkoprávními problémy – Lesy ČR s.p.
- záměr na snesení vzdušného vedení v lokalitě Jemelkova louka (pro možnost výcviku hasičů
s vodou) a to provedení kabeláže, nový úsekový odpojovač. Hrubá kalkulace od ČEZ Distribuce
cca 1 000 000,- Kč.
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V. Požadavky na vedení KMČ/odbor kultury
Usnesení z jednání:
1) Předložit další návrhy členy KMČ na využití prostředků KMČ na opravné práce a další akce pro
občany Radíkova. Připravit návrh rozpočtu KMČ na rok 2019 do 25.2.2019 k projednání na
březnové komisi.
Zajistí Ing. Zvěřina
Termín 25.2.2019
2) Prověřit předběžné stanovisko/souhlas odboru dopravy a územního rozvoje (p. Holý) MMOl a
případně DI Policie ČR k umístění zrcadla).
Zajistí: Mgr. et Ing. Martin Müller
Termín: 25.2.2019
3) Trvá požadavek KMČ na odbor kultury ze zápisu KMČ č. 12/2018 ze dne 10.12.2018 (p. Holý).
Řeší ved. odboru kultury Bc. Horňáková
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 11. února 2019 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,45 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil:
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
Zápis obdrží: všichni členové KMČ (p. Prášilová, Ing. Rešl, Ing. Bednář, Bc. Krbeček, Ing. arch. Obenaus,
p. Škvařil, Mgr.et. Ing. Müller
garant KMČ RNDr. Šnevajs
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
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