ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 04/2019
konané dne 08.04.2019
I. Zahájení:
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.

Zahájení v 19,00 hod.

1) Jednání KMČ v MČ Radíkov v plánovaných termínech je veřejné.
Kontakt na KMČ kmc21@olomouc.eu
II. Prezence:
Přítomni:

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

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 11.3.2019 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ ze 11.3.2019:
Ad 1) Podklady na ODÚR týkající se návrhů na změny plánu zimní údržby (viz zápis KMČ č.3/2019 na
rok 2019/2020) byly v termínu odeslány.
Ad 2) Ve věci Horního hřiště bylo provedeno nacenění opravných prací obchodním zástupcem p.
Čechem a p. Šulcem. V polovině února byl Ing. Štěpánkové odeslán dopis včetně fotografii o
provedení ořezu stromů a keřů na Horním hřišti. Dnes tj.: 8.4.2019 bylo provedení ořezů opětovně
urgováno u Ing. Steigrové. Uskutečnilo se místní šetření na místě samém s projektantem ze
Samotišek, který zpracoval cenovou nabídku. V rámci místního šetření pracovníků odboru cestovního
ruchu a sportu, oddělení sportu a správy městských sportovních zařízení proběhlo místní šetření s Bc.
Hálou.
Ad 3) Členové KMČ rozhodli ponechat spoj linky č. 11 s odjezdem z Olomouce hl. n. směr Radíkov
na 18,50 hod.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Email z 12.3. korespondence se starostkou obce Samotíšky ve věci hřiště.
2) Dne 14.3. místní šetření s panem Vojtěchem Halou ve věci poškození prvků vichřicí a pádem
stromu na hřišti za prodejnou Hruška dne 11.3.2019 a na Horním hřišti/možnosti opravy.
3) Elektronicky 17.3. informace MP Olomouc o prošetření neoprávněné navážky na pozemku
města v lokalitě Horního hřiště.
4) Elektronicky zasílání podkladů dopisovatelů pro Radíkovský informační zpravodaj č.2/2019.
5) Dopis č.j.: SMOL/085095/2019/OZP/VH/Sme ze dne 27.3.2019 ve věci „Stávající kopaná
studna, část veřejné splaškové kanalizace na pozemku č. 405/1 k.ú. Radíkov u Olomouce“ –
povolení k odstranění stavby.
6) Rozpis prací TSMO a.s. v MČ Radíkov na měsíc duben 2019.
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7) Elektronicky průběžná korespondence projektanta HZ Radíkov s předsedou KMČ.
8) Dopis z 30.3.2019 odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Ing. Štěpánková ve věci
stanovení termínů sečí v roce 2019.
9) Email 1.4. od Ing. Kocourka ve věci rušení studny a části splaškové kanalizace v místě
přístavby HZ.
10) Průběžně emaily s Bc. Horňákovou – odbor kultury
11) Email 8.4. od Ing. arch. Obenause návrh „Provozního řádu pro Horní hřiště“, bude řešeno až
po schválení záměru KMČ na opravu Horního hřiště na MMOl.

B) Odeslaná pošta (výběr):
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Email 2.3. na TSMO a.s. p. Čech – nacenění dodatku opravných prací na MK apod.
Email 7.3. na firmu Autohofa na přistavení kontejneru pro SDH na sběr kovového odpadu.
Email 11.3. na TSMO a.s., Ing. Fryc, Ing. Štěpánkovou ve věci popadaných stromů na hřišti za
prodejnou se škodami na majetku, SNO a.s. na p. Malíka ve věci zajištění opravy poškozené
krytiny na prodejně Hruška.
Email 12.3. na starostku obce Samotišky ve věci hřiště.
Email dne 13.3. rozeslání zápisu z jednání KMČ dne 11.3.2019.
Email dne 15.3. na ODÚR p. Šulc – návrh naší KMČ na úpravy plánu zimní údržby na rok
2019/2020 v lokalitě Radíkov.
Dopis č.j.: 2/2019 na odbor investic Ing. Holoušová, Ing. Kocourek a Mgr. Smékalová ve věci
čerpání vody z rušené studny.

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- řešení škod na majetku města i soukromém po noční vichřici 10.-11.3.2019.
- průběhu a termínech manipulace s výškou hladiny přehrady, prováděném průzkumu
zoologem RNDr. Mertou. Současný stav po snížení o 70 cm dne 20.3. je její navýšení o 35
cm.
- schůzce předsedů KMČ Droždín, Sv. Kopeček, Lošov a Radíkov dne 26.3. v hospodě U Šišků
ke společným problémům.
- práci místního pracovníka TSMO a.s. a požádal ostatní přítomné o kontrolu jeho aktivit.
- opakované urgenci ořezu stromů v prostoru Horního hřiště u odboru veřejné zeleně
/požadavek včetně fotodokumentace dán 21.2.2019/. Místní šetření proběhlo dne 9.4.2019.
- vydaném rozhodnutí ve věci rušení studny a kanalizace v místě přístavby HZ a problémy s tím
spojené. Proběhne asi odsun termínu na rok 2020/2021 a vydání nového rozhodnutí.
- odvozu hromady listí z listopadu 2018 na ul. Přehradní až v březnu 2019.
- cenové nabídce projektanta (Samotišky) na zpracování zjednodušené PD na Horní hřiště.
- k vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.2/2019. Bude distribuován 16.4.2019.
- 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) Předseda podal informaci o využití provozních prostředků na „estetizaci“ přidělených KMČ
Byl 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. Po opravě
hřiště je příslib, že sportoviště převezme do správy výše uvedený odbor.
Proběhlo místní šetření s Bc. Hálou na Horním hřišti. Problematika opravy hřiště byla
konzultována s panem Čechem z TSMO a.s.
3) Paní Prášilová předložila návrh na náhradu Dětského dívčího sboru Kassiopea, který po několik
roků vystupuje na akci „Rozsvěcování vánočního stromečku“ /je stanoveno datum na neděli 1. 12.
2019/ „zpíváním koled z místních zdrojů“. Tento záměr nutno projednat s pořadatelem a
garantem celé akce, a to s SDH Ol.-Radíkov. KMČ akci „Rozsvěcování vánočního stromečku“ pro
širokou veřejnost podporuje částečně organizačně a finančně. K danému návrhu se KMČ vyjádří
na dalším jednání komise.
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V. Požadavky na vedení KMČ/odbor kultury
Usnesení z jednání:
1) Zajistit posouzení záměru na MMOl a součinnost s TSMO a.s. při zajišťování realizace
opravných práce „Horní hřiště“ a rozhodnout o dalším postupu. Záležitost projednat i se
zástupci SDH Ol.-Radíkov.
Zajistí: Ing. Zvěřina
Termín: 30.9.2019
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 6.května 2019 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,10 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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