ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 05/2019
konané dne 06.05.2019
I. Zahájení:
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ a hosta.
1) Jednání KMČ v MČ Radíkov v plánovaných termínech je veřejné.
Kontakt na KMČ kmc21@olomouc.eu

Zahájení v 19,00 hod.

II. Prezence:
Přítomni:

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

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 8.4.2019 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ ze 8.4.2019:
Ad 1) MMOl provede posouzení záměru opravy „Horního hřiště“. Realizaci zajistí TSMO a.s. a bude
koordinace dalšího postupu s KMČ. SDH Ol.-Radíkov se zapojil do úklidu hřiště. Byly realizovány
potřebné ořezy zeleně TSMO a.s. Sleduje: Ing. Zvěřina - termín: 30.9.2019
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Email z 9.4. od Ing. Steigerové ve věci realizace ořezů na Horním hřišti.
2) Průběžná korespondence s místním SDH.
3) Email z 12.4. – informace od Ing. arch. Obenause ze semináře týkající se mobility a parkování
ve městě Olomouci.
4) Email z 12.4. informace od Ing. arch. Obenause k východní tangentě.
5) Korespondence z 14.4. ve věci povolení na Hasičský pochod 2019 /Lesy ČR sp.p, Myslivecké
sdružení, MMOl ŽP Ing. Škraňka.
6) Email od Mjpr. odboru p. Brázdová ve věci studny.
7) Email z 17.4. od Ing. Štěpánkové ve věci ořezu jmelí a ochmetu na lípách a doubku.
8) Email 24.4. – řešení nasvětlení červené zvonice s TSMO a.s. – oslňování RD, chaty
9) Email 25.4. pozvánka na výborovou schůzi SDH.
10) Pozvánka elektronicky od odboru ochrany MMOl – p. Faltys na presentaci projektu
„Modernizace varovného a informačního systému města Olomouce“.
11) Email ze dne 2.5. od Bc. Horňákové ve věci „Informace pro spolky a občanská sdružení na
území SMOl“.
12) Email ze dne 3.5. od vedoucí odboru Mgr. Radky Piskačové ve věci dodržování termínů
zasílání zápisů z jednání KMČ.
13) Pozvánka primátora ze dne 6.5. na diskusní setkání s předsedy KMČ na téma „Bezdomovci a
pořádek ve městě“.
14) Email 6.5. – podnět členům KMČ od Ireny Šnajdrové ve věci problematiky seče na veřejných
plochách ve městě Olomouci. Sekat, nesekat, jak často …..

-1-

B) Odeslaná pošta (výběr):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dne 10.4. rozeslání zápisu z jednání KMČ dne 8.4.2019.
Dne 12.4. odeslání návrhu odměn pro členy KMČ.
Distribuce elektronicky i roznos Radíkovského informačního zpravodaje č.2/2019.
Email 16.4. na TSMO a.s. Ing Dostálová – dořešení seče na ul. Dolanská.
Email 16.4. na SMV ve věci výměny poklopu na předávací šachtice na ul. Malinovského.
Email 17.4. pro Ing. Steigerovou ve věci odstranění jmelí a ochmetu na lípách a doubku.

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- aktualizaci vyhlášky č.10/2019 v platném znění o nočním klidu, rozeslání členům KMČ
- provedených pracích na Horním hřišti – estetizace
- podání žádosti na ořezy jmelí a ochmetu na lípách a doubku
- jednání s Ing. Nejezchlebem ve věci úplného vypouštění nádrže, odlovu ryb a případných
nutných povolení. Předpoklad začátek září 2019.
- pozastavení projektu na HZ z důvodů nových pokynů ústředí HZS v Praze. Je to záležitost
celorepubliková.
- stanovisku výboru SDH k vystoupení souboru Campanella na rozsvěcování stromečku
12/2019. I vystoupení radíkovských dětí je žádoucí a vítáno.
- předloženém návrhu na výboru SDH dne 26.4. na doplnění KMČ dalším členem p.
Jaroslavem Kovačíkem, který v komisi několik volebních období pracoval. Výbor SDH
jmenování doporučil. V rámci diskuse na jednání KMČ dne 6.5. všichni přítomní (7) souhlasili.
Bude jednáno s OVVI a dány podklady k projednání nového člena na RMO v květnu 2019.
- žádosti členů SDH využít místnost klubu seniorů pro sledování hokejového MS. Předsedkyně
KS p. Prášilová neměla námitky.
- tom, že naše KMČ odesílá zápisy v termínu (reakce na dopis vedoucí odboru předsedům
KMČ).
- sběru kovového odpadu (SDH) a sběrové sobotě TSMO a.s.
2) Ing. Bednář podal informaci o vzpomínkových oslavách na Svatém Kopečku 5.5.2019, kde se
připomněly události první světové války, které před více než sto lety propojily osudy obyčejných
lidí ze dvou velmi vzdálených regionů, severoitalského Trentina a moravské Hané.
Dále byla podána informace týkající se Fortové studánky v blízkosti Fortu Radíkov.
3) Bc. Krbeček podal informaci ze semináře k akci „Plán udržitelné městské mobility“ a takto doplnil
podklady od Ing. arch. Obenause zaměřené na problematiku MČ Radíkov (parkování a nedostatek míst s nutností řešit problematiku v Radíkově na vlastním pozemku).
4) Ing. Jílek přednesl požadavek na umístění zrcadla v místě odbočení ulice Přehradní. Bude místní
šetření v rámci KMČ za jeho přítomnosti a následně rozhodnuto o posouzení ODÚR MMOl o
oprávněnosti požadavku.
5) Ing. Müller podal info od p. Holého o současném stavu řešení zrcadla na ul. Náprstkova.
6) Ing. Rešl (dodatečně telefonicky) informoval o vymýcení keřů na ulici Malinovského na pozemku
města z důvodu opravy oplocení (1.parcela vpravo při příjezdu do Radíkova). Odbor ŽP bude
požádán o sdělení zda byl souhlas ŽP k zásahu do vegetace.
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 prací - „Horní hřiště“ a rozhodnout o dalším postupu. Záležitost projednat i se
zástupci SDH Ol.-Radíkov. Sleduje: Ing. Zvěřina
Termín: 30.9.2019
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 10.června 2019 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,00 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 – ved. odd. Bc. Horňáková (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – ved. odboru Mgr. Radka Piskačová (elekktronicky)
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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