ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 03/2019
konané dne 11.03.2019
I. Zahájení:
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.

Zahájení v 19,00 hod.

1) Původně plánované jednání RMO se členy KMČ Lošov, Sv. Kopeček, Droždín a Radíkov
dne 20.5.2019 na Sv. Kopečku se neuskuteční. Na jednání RMO budou postupně zváni
předsedové KMČ – pro MČ Radíkov je to 19.6.2019 na 15,30 hod. /změny jsou ale
možné/.
2) Jednání KMČ v MČ Radíkov v plánovaných termínech je veřejné.
Kontakt na KMČ kmc21@olomouc.eu
II. Prezence:
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina, předseda
Ing. Jan Bednář
Bc. Lukáš Krbeček
Mgr.et Ing. Martin Müller
p. Františka Prášilová
Ing. Miroslav Rešl
Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs
Občané: Jan Čapka, Jitka a Josef Dosedělovi
Nepřítomni: Ing. arch. Milan Obenaus (omluven)
p. Ivo Škvařil

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 11.2.2019 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ ze 11.2.2019:
Ad 1) Před jednáním KMČ byl všem členům KMČ rozeslán podkladový materiál:
Požadavky KMČ na opravy komunikací na rok 2019 /ODÚR/ a ESTETIZACE vč. nacenění.
Na základě připomínek byl konečný návrh položek upraven na dnešní poradě dle dostupných
podkladů. Aktualizované tabulky budou rozeslány členům KMČ.
Ad 2) Při pochůzce dne 21.2.1019 ve věci naceňování opravných prací byl pracovníkem TSMO a.s. a
ODUR posouzen stav zádlažby z kostek na vjezdech k RD. Strojním zametáním sněhu z chodníků je
cca 1 cm vyhrabán šotolinový zásyp. Spáry nebudou zasypávány, bude sledováno i v dalších letech,
provedeny budou opravy uvolněných nebo vypadlých kostek.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Email z 10.2. od odboru kultury p. Bc. Horňáková ve věci: rozpočtu KMČ, opravy chodníků,
akce pořádané v MČ, odměny pro členy a předsedy KMČ, dodržování GDPR, přidělení financí
na opravu a estetizaci veřejných prostranství, emailové adresy-sjednocení)
2) Email z 11.2. od odboru kultury–na vědomí souhrn požadavků na ořezy stromů v obvodech
jednotlivých KMČ.
3) Email ze 14.2.od odboru kultury ve věci komunikace RMO s KMČ, informace
4) Email ze 14.2. zápis z výjezdního jednání RMO do Černovíra, jednání s členy 3 komisí a
občany
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5) Email z 15.2. od KMČ Chválkovice ve věci podpory rozšíření večerních spojů na lince č. 11.
6) Email z 15.2. reakce ODÚR – Ing. Dokoupilová. Bude prováděno sledování vytíženosti spojů
linky č.11 ve večerních hodinách (podnět KMČ Chválkovice) a na podnět z MČ Radíkov i o
doplnění zajíždění jednoho spoje do Radíkova. Nabídnuto k rozhodnutí KMČ spoj 18,50 (je
v jízdním řádu-ponechat) nebo změnit za spoj do Radíkova v 19,10 hod. – vše odjezdy od hl.
nádraží. Email z 15.2. z ODÚR – p. Holý, informace k umístění dopravního zrcadla na ul.
Náprstkova. Byla vystavena objednávka na realizaci ve výši 13 700,-Kč + DPH pro firmu
SEKNE.
7) Dopis č.j.:SMOL/048081/2019/OPK/OSE/Kra ze dne 19.2.2019 pro KMČ od náměstka
primátora Mgr. Pavla Hekely pro KMČ.
8) Email z 21.2. od p. Navarové ve věci opravy výtluků na místní komunikaci ul. Na Suchých
loukách. Byla obchůzka s TSMO a.s., naceňuje se.
9) Email z 22.2. od ODÚR – p. Šulc ve věci zimní údržby 2019/2020 v MČ Radíkov, obdrželi jsme
nyní platné plány údržby chodníků a komunikací (Nařízení č. 5/2009) k připomínkám a podání
návrhů k redukci i doplnění. Termín zaslání připomínek do 15.3.2019.
11) Email z 27.2. ve věci upřesnění komunikace mezi OMAJ a KMČ.

B) Odeslaná pošta (výběr):
Průběžná korespondence mezi předsedou členy KMČ a SDH Ol.-Radíkov.
Email 13.2. rozeslání zápisů z jednání KMČ 11.2. dle rozdělovníku
Email 13.2. požadavek na odbor kultury na vystavení objednávky na firmu SEKNE/dopravní
zrcadlo.
4) Email 18.2. na majetkoprávní odbor na vystavení kopie pasportu studny ul. Na Pevnůstce.
5) Email 20.2. -upřesnění termínu pochůzky pro nacenění opravných prací s TSMO a.s. – p.
Čech a p. Šulc (ODÚR).
6) Email 21.2. na p. Holého ve věci dopravního zrcadla.
7) Email 21.2. a 22.2. na Ing. Štěpánkovou ve věci provedení ořezů stromu a keřů (přiložen
soupis parcel + foto).
8) Email 26.2. na TSMO a.s.- Ing. Kubík ve věci odvozu hromady listí na ul. Přehradní.
9) Email 23.2. na SNO a.s. p. Malík na provedení opravy střechy na HZ Náprstkova 1, spadlá
krytina – obratem realizována oprava.
10) Email na revírníka Lesy ČR s.p. ve věci laviček.
1)
2)
3)

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- dodání plechového přístřešku pro starší hasičské auto.
- provedené opravě střechy na objektu HZ Náprstkova 1. Zajistila SNO a.s.
- schůzce předsedů KMČ Lošov, Radíkov, Droždín a Sv. Kopeček dne 20.2. Za účasti ředitele
MP Olomouc a velitele OO PČR V. Bystřice - npor. Mgr. Chrudiny.
- tom, že prioritně musí KMČ řešit a sledovat v roce 2019 rozpracované investice v MČ Radíkov
a to opravu vodárenské nádrže (stanoveny termíny průzkumu od 20.3., který provede zoolog
Ing. Horváth, předpoklad vlastních stavebních prací září 2019 a dodržení termínu pro vydání
stavebního povolení na hasičskou zbrojnici, následně výběrové řízení na zhotovitele stavby.
- tom, že „rozpočet KMČ na rok 2019“ je v segmentech:
a) Opravné práce na místních komunikacích z prostředků ODÚR – celkem 299 293,-Kč
b) Akce hrazené z prostředků „estetizace“ cestou odboru kultury celkem 292 704,- Kč
(opravy Horního hřiště).
c) Akce hrazené z prostředků přidělených KMČ cestou odboru kultury – 138 269,- Kč.
Poznámka: Rozpočet bude dle průběhu realizace zakázek aktualizován do výše limitních
částek.
2) V rámci jednání KMČ 11.3.2019 navrhuje následující změny v plánu zimní údržby 2019/2020:
a) zrušit zimní údržbu spojovacího chodníku nad kontejnerovým stáním na ul. Pod Bořím
b) do nového plánu zahrnout prodloužení zimní údržby až k předposlednímu RD (Markovi) na
ulici Náprstkova
c) prodloužit zimní údržbu na ul. U Skalky odbočení vpravo směrem k Hornímu hřišti k novému
RD(vlevo)
d) Prodloužit zimní údržbu k chatové lokalitě s trvalým bydlením vlevo za srubovým domem na
ulici Přehradní. Důvodem je extrémní sklon komunikace a bydlení rodin s malými dětmi, které vozí
auty do školky apod.
Termín předložení návrhu na ODÚR p. Šulc + 6 dalších emailů je do 15.3.2019.
Zajistí Ing. Zvěřina
3) KMČ se seznámila s návrhem p. Ševely na opravu komunikace k Hornímu hřišti, - odbočení
z ulice U Skalky. Navrhovaný způsob realizace takto není možný, akci KMČ zařadí do plánu
opravných prací na rok 2020 jako akci která bude realizována cestou TSMO a.s., které musí práce
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nacenit a dále vysoutěžit zakázku. Pokud bude finanční rezerva KMČ v roce 2019 a zajištěno
nacenění a dodavatel prací, byla by možná realizace ještě v roce 2019.
4) Předseda podal informaci o využití provozních prostředků na „estetizaci“ přidělených KMČ
ve výši 300 000,- Kč. Přítomní byli seznámeni se záměrem opravy stávajícího Horního hřiště. Bylo
provedeno nacenění TSMO a.s. (obnova a doplnění sloupků pro umístění sítí, které by zabránily
při míčových hrách padání do soukromých zahrad). Byla podána informace o „protihlukových
stěnách“ prosazovaných Ing. arch. Obenausem a seznámení s jeho pohledem na hřiště. Tento
záměr se stěnami se členům KMČ nelíbí, stejně tak se k němu negativně stavěli i přítomní
občané. Předseda KMČ dne 12.3.2019 si prohlédl hřiště v Samotíškách podstatně větších
rozměrů, kde je vše řešeno sloupky průměr cca 6 cm s roztečí 3 m po obvodu hřiště se
zavěšenými sítěmi přichycenými nahoře, na středu a dole na sloupku. Obecní úřad Samotišky
požádáme o informace i ekonomické údaje z jejich sportoviště. Bude kontaktován pracovník
MMOl mající na starost sportoviště Bc. Vojtěch Hála, vedoucí oddělení, Odbor cestovního ruchu a
sportu, oddělení sportu a správy městských sportovních zařízení s cílem seznámit ho se záměry
KMČ. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu.
Záměrem je udělat s Bc. Hálou místní šetření na místě hřiště a dořešit i poškození
basketbalového koše a opravu oplocení na hřišti za prodejnou způsobené pádem stromu.
5) Přítomní byli seznámeni na jednání dne 11.3.2019 s celým textem dopisu občana MČ Radíkov,
který jej zaslal primátorovi SMOl dne 24.1.2019., následně přeposlán cestou nám. primátora Mgr.
Hekely předsedovi KMČ pod č.j. SMO/04808/2019/OPK/OSE/Kra ze dne 19.2.2019. KMČ text
vzala na vědomí.
V. Požadavky na vedení KMČ/odbor kultury
Usnesení z jednání:
1) Odeslat v termínu podklady dle požadavků/dopisu ODÚR – p. Šulce.
Zajistí: Ing. Zvěřina
Termín: 15.3.2019
2) Zajistit veškeré dostupné podklady na opravné práce „Horní hřiště“ a rozhodnout o dalším
postupu. Záležitost projednat i se zástupci SDH Ol.-Radíkov.
Zajistí: Ing. Zvěřina, Ing.arch.Obenaus
Termín: 31.3.2019
3) KMČ rozhodla ve věci možnosti posunu večerního spoje linky č. 11:
Bude ponechána časová poloha spoje, tj. odjezd od hl. nádraží 18.50. hod.
Předání informace OSMK zajistí Ing. Zvěřina
Termín do 20.3.2019
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 8.dubna 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)
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