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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  č. 02/2019 

konané dne 11.02.2019  
 
I. Zahájení:                                                                                                           Zahájení v 19,00 hod. 

      V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.  
 
1) Výjezdní jednání RMO se členy KMČ Lošov, Sv. Kopeček, Droždín a Radíkov se 

uskuteční dne 20.5.2019 na Sv. Kopečku – Sadové náměstí 26. Jednání se mohou 
účastnit i občané MČ Radíkov po nahlášení Bc. Horňákové z důvodu kapacity sálu. 

2) Jednání KMČ je veřejné.  
  

II.  Prezence:   
     Přítomni:      Ing. Jan Zvěřina, předseda                           
                          Ing. Jan Bednář 
                          Bc.  Lukáš Krbeček                           
                          Mgr.et Ing. Martin Müller 
                          Ing. arch. Milan Obenaus    
                          Ing. Miroslav Rešl 
                          p. Ivo Škvařil                    
    Nepřítomni:   p. Františka Prášilová (omluvena) 
 
    Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs  
 
     Předseda přivítal přítomné členy KMČ.  
 
III. Schválení minulého zápisu 

     K zápisu z jednání KMČ 7.1.2019 nebyly připomínky.  
     Plnění úkolů z usnesení KMČ ze 7.1.2019 :   

Ad 1) Před jednáním KMČ byl všem členům KMČ rozeslán návrh dokumentu „Záměry KMČ č. 21 
Ol.-Radíkov na rok 2019“ s částí: 

A) Využití prostředků přidělených KMČ na rok 2019 (požadavek na úpravu spojovací cesty ul. 
Beskydská – ul. Pod Bořím bude doplněn do rozpracovaného rozpočtu KMČ na rok 2019, 
návrh na provedení úpravy spár na chodnících a vjezdech bude předložen k posouzení 
TSMO a.s.).   

B) Estetizace 2019 
C) Dlouhodobé investiční záměry. 

Závěr: Tento dokument bude umístěn ve vývěskách MČ Radíkov. Občané mohou dokument 
připomínkovat elektronicky na email: kmc21@olomouc.eu nebo písemně do schránky na objektu 
Náprstkova 1.  
 
Ad 2) Člen KMČ pan Martin Müller informoval o jednání s firmou SEKNE ve věci osazení dopravního 
zrcadla na ul. Náprstkova. Zpracována cenová nabídka – náklady 16 535,- Kč v.č. DPH. Bude 
požádáno o vystavení objednávky na f. SEKNE. Zajistí Zvěřina  
 
Ad 3) K zakázce na vodorovné dopravní značení bylo sděleno Bc. Horňákovou, že realizace 
vodorovného dopravního značení v úseku vršina-místní tabule Radíkov proběhne na jaře 2019, jak 
počasí dovolí. Akce je projednaná s DI PČR.  
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IV. Zápis z jednání 

A) Došlá pošta (výběr): 
1)  Email z 11.1. od sociálního odboru k vyjádření k dokumentu „Koncepce rodinné politiky na roky  

2019 – 2021“   
2)  Email z 16.1. od Ing. Luňáčka – návrhy komisí na jednosměrné ulice (v MČ Radíkov není co 

řešit). 
3)  Email ze 17.1. od Bc. Horňákové ve věci nahlášení problémových lokalit v obvodu KMČ. 
4)  Email z 21.1. od Bc. Horňáková – nabídka na možnost setkávání jubilantů (p. Romanovská). 
5)  Email z 22.1. od Bc. Horňákové – pozvánka na setkání předsedů KMČ s primátorem Žbánkem    

a náměstkem Hekelou (program-rozpočet KMČ, plán výjezdních zasedání RKO a KMČ, 
pozvání jednotlivých předsedů na jednání ŘMO, emailové adresy KMČ).  

6)  Email z 22.1. od Bc. Hoňákové – opravy komunikací dle požadavků KMČ v roce 2019. 
7)  Email z 24.1. od Bc. Horňákové–požadavky KMČ na ODÚR (odbor dopravy a územního 

rozvoje). 
8)  Email z 24.1. od Bc. Horňákové – problematika „Estetizace“ ve městě Olomouci. 
9)  Email z 29.1. od Bc. Horňákové – podklady k návrhu oprav komunikací z částky 2,7 mil. Kč. 
10) Email z 1.2. od MP Olomouc - pozvánka na jednání s předsedy KMČ Lošov, Sv. Kopeček, 

Droždín, Radíkov na služebně Sv. Kopeček dne 20.2.2019. 
11) Email 8.2. – Bc. Horňáková – upřesněné prostředky na opravu komunikací. 
12) Objednávka č.j.: OB00229/19/OKUL-KMČA ze dne 28.1.2019 na tisk Radíkovského 

informačního zpravodaje 2019  
   

B) Odeslaná pošta (výběr):  
1) Průběžná korespondence mezi členy KMČ a SDH Ol.-Radíkov.  
2) Email 8.1. na TSMO a.s. p. Zívala ve věci zaslání nového plánu zimní údržby 2018-2019. 
3) Email 10.1. s MMOl OI – Ing. Kocourek ve věci Hasičské zbrojnice Radíkov. 
4) Email 11.1. – vyjádření KMČ k pořádání musherských závodů v březnu 2019. 
5) Emailová korespondence s Ing. Zeno Veselíkem – projektová dokumentace HZ Radíkov. 
6) Email 16.1. na TSMO a.s. Ing. Dostálová - zaslání podkladů a žádostí o ořezy dřevin na ul. 

Přehradí (zasahování do profilu komunikace). 
7) Email 17.1.na Policii ČR Velká Bystřice ve věci náboru nových pracovníků. 

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

- jednání na odboru ochrany /HZ/.  
- probíhající součinnosti s projektantem rekonstrukce HZ. 
- některých detailech, které se řešily na závěrečném jednání k dokumentaci pro územní souhlas 

na odboru investic 10.1. za účasti 10 odborných pracovníků MMOl. 
- místním šetření s Ing. Labounkovou ve věci kácení vybraných bříz v lokalitě za prodejnou 

HRUŠKA a dále ul. Pujmanové (stížnost na rozrůstání keřů na fasádu RD- zavlhání zdí).  
- předpokládané náhradní výsadbě za skácené břízy mimo Radíkov (pravděpodobně Lošov), 

v obvodu naší KMČ není vhodné místo. Členové KMČ souhlasili. 
- tom, že proběhla urgence na špatnou distribuci Olomouckých listů č. 1 a 2/2019 – dle 

namátkového průzkumu nebyly v Radíkově distribuovány. Ani po týdnu urgence toto nebylo 
vyřešeno. 

- jednání ve věci Východní tangenty u primátora za účasti zástupce ŘSD. 
- tom, že jsme obdrželi rozpis údržby zeleně v měsíci únoru dle požadavků komisí. 
- dopisu KMČ Chválkovice na zkrácení hodinového intervalu linky 11 ve večerních hodinách. 

Z diskuse jednající KMČ vyplynul požadavek na zavedení spoje s odjezdem z Olomouce hl.n. 
19:10 hod do Radíkova. (současný stav odj. do Radíkova od nádraží 18:50 h., další až 19:40 
hod.). Návrh KMČ Chválkovice na půlhodinový takt večerních autobusů byl přítomnými 
podpořen.   

- montáži přístřešku pro starší hasičské vozidlo, která proběhne v 7. týdnu.    
- ukončení rubriky „Společenské události“ ve zpravodaji. Důvodem jsou problémy se 

získáváním osobních dat a jejich legálnost. Podrobněji zpravodaj (distribuce v 8. týdnu).  
- že se diskutuje i o klíči k rozdělování finančních prostředků komisím na opravné práce apod.   
- kulatých výročí občanů Radíkova (70 - 90 roků, celkem 7) zaslala p. Prášilová. Přání 

jubilantům jsou řešena cestou odboru kultury MMOl (p. Romanovská).      
 
2) V rámci volné diskuse bylo konstatováno:  

a)   Chybějící víka na kontejnerech TSMO a.s. (jsou nahlášena k opravě). 
b) Ing. Bednář rozeslal v mezidobí členům KMČ informační email ve věci kontaktu 

s cyklokoordinátorem Ing. Stanislavem Losertem. O problematiku se zajímal pan Martin 
Müller. 
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c) Problematika internetu v Radíkově. Pokrytí lokality kvalitním/rychlým internetem musí být 
zájmem především operátorů. KMČ s ohledem na své vytýčené cíle toto nebude řešit. 

    

V. Požadavky na vedení KMČ/odbor kultury 
Usnesení z jednání:   
          
1) Zpracovat rozpočet KMČ na rok 2019. První varianta na čerpání přidělených finančních 

prostředků do 25.2.2019 k projednání na březnové komisi. Bude závislé na nacenění 
opravných prací na MK v Radíkově.  Poznámka: předání na ODÚR p. Šulcovi je 15.3.2019.                                            
 
                                                                                                                     Zajistí: Ing. Zvěřina 

                                                                                                                         Termín:   8.3.2019 
 

2) Návrh na provedení úpravy spár na chodnících a vjezdech předložit k posouzení TSMO a.s.  
 

                                                                                                                      Zajistí: Ing. Zvěřina 
                      Termín: 8.3.2019 

 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 11. března 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 (elektronicky) 
                       garant KMČ RNDr. Šnevajs   (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  (elektronicky)                                                             


