ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 08/2019
konané dne 12.08.2019
I. Zahájení:
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.
1) Jednání KMČ v MČ Radíkov v plánovaných termínech je veřejné.
Kontakt na KMČ kmc21@olomouc.eu
II. Prezence členové KMČ:
Přítomni:
Ing. Jan Zvěřina, předseda
Ing. Miroslav Rešl
Mgr.et Ing. Martin Müller
Ing. Lukáš Krbeček
p. Františka Prášilová
p. Jaroslav Kováčik

Zahájení v 19,00 hod.

Nepřítomni: Ing. Jan Bednář (omluven)
Ing. arch. Milan Obenaus (omluven)
p. Ivo Škvařil (omluven)
Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs
Přítomní občané: Kouřil Jaroslav, Foukal Aleš
III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 08.07.2019 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 08.07.2019:
Ad 1) I přes podanou informaci cestou odboru kultury nedošlo k realizaci vodorovného dopravní
značení v úseku Vršina - místní tabule Radíkov. Přípis (p. Holý) cestou Bc. Horňákové po 3 letech
urgencí příslib realizace bezprostředně po ukončení zimního období – cca březen, duben 2019 nebyl
realizován, stále bez realizace. Důvody nám nebyly sděleny.
Ad 2) TSMO a.s. realizovali osazení chybějící víka na červené nádobě tetrapak na ul. Malinovského,
odbočení ul. U Skalky. KMČ děkuje za opravu.
Ad 3) TSMO a.s. provedly odvoz stávajících hromad větví, spadlého stromu na ploše hřiště. Zůstává
požadavek na kácení napadených stromů na parcele města č. 589 a dále i strom na ul. Přehradní.
Příslib kácení suchých stromů na ul. Přehradní do konce srpna 2019, stromy u Horního hřiště (6 ks)
bude kácet odborná firma. Zajišťuje úsek Městská zeleň. Sleduje: Ing. Zvěřina
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Vodoprávní rozhodnutí MMOl ze dne 15.7.2019 ve věci rušení kopané studny a čerpání vody
v prostoru za HZ.
2) 17.7.2019 – převzetí požadavku odb. majetkoprávní (p. Brázdová) na údržbu vodoteče, čištění
žlabů na ul. Přehradní u srubového domu.
3) 18.7.2019 el. korespondence ve věci kácení stromů na ul. Přehradní a v prostoru Horního
hřiště.
4) 22.7.2019 – sdělení odboru investic /Ing. Kocourek/ ke schůzce s předsedou KMČ MČ Radíkov.
5) 24.7.2019 – p. Hansgut TSMO a.s., řešení zablokovaného kontejneru na elektroodpad.
6) 24.7.2019 – dopis cestou Bc. Horňákové od ODUR ve věci požadavků KMČ za červen 2019.
7) 29.7.2019 – email s rozpisem prací TSMO a.s. v MČ Radíkov – SRPEN.
8) 30.7.2019 – sdělení p. Čecha z TSMO a.s. k termínu realizace opravných prací z prostředků
KMČ a MMOL v MČ Radíkov /srpen 2019/.
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9) 30.7.2019 – email ve věci „Veřejné projednávání změny územního plánu města Olomouce“.
Podrobněji webové stránky MMOl.
10) 5.8.2019 – email ve věci Olomoucké listy připomínka: ve vydání měsíčníku bude dle zájmu
určena jedna stránka věnovaná problematice KMČ. Od září 2019 bude vydávání Olomouckých
listů koordinovat odd. mediální komunikace, propagace a marketinku odbor kanceláře primátora.
11) 8.8.20198 – emailem informace k přípravě vyhlášky o pohybu osob se psy ve městě (jedna
vyhláška bude o pohybu osob se psy ve městě a úklidu exkrementů, druhá o udržování čistoty ve
městě).
12) 9.8.2019 - emailem informace o připravované vyhlášce OZV regulace provozní doby
(problematika hostinských provozoven a restauračních zahrádek v návrhu od 8,00 hod do 22,00
hod.).
13) 12.8.2019 – email od Ing. Nejezchleba ve věci jednání před zahájením investiční akce „Oprava
vodárenské nádrže ul. Přehradní“ v úterý dne 20.8.2019.
14) 12.8.2019 – email Ing. Steigerová ve věci kácení stromů.

B) Odeslaná pošta (výběr):
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Email 9.7.2019 email s p. Petrem Jasinským ve věci nakládání s komunálním odpadem
v chatových lokalitách. V MČ Radíkov je to na ul. Na Suchých loukách, U Skalky,
Náprstkova/zahrádky, Přehradní (u hráze a srubového RD). Nekázeň v ukládání nepotřebných
věcí, riziko zrušení stanovišť pro odložení drobného komunálního odpadů z chat a chalup.
10.7.2019 email – návrh odměn pro členy KMČ za červenec 2019.
18.7.2019 email na sekretariát odboru městské zeleně a odpadového hospodářství.
21.7.2019 – email s návrhem na jednání na OI – Ing. Kocourek.
24.7.2019 – email ve věci zajištění opravy kontejneru firmy ASEKOL – elektroodpad.
31.7.2019 – elektronicky pozvánka členům KMČ na jednání dne 12.8.2019.
3.8.2019 – email na TSMO a.s., doplnění opravných prací do akcí 2019, rozpadající se
kanalizační šachtice ul. Dolanská, opravy nabourané dopravní značky na ul. Malinovského.
12.8.2019 – email na odbor městské zeleně – Ing. Štěpánková, kácení, náhradní výsadba Pod
Bořím.
12.8.2019 – email ve věci doplňujících informaci k IZ HZ Radíkov – návaznost na jednání
RMO červenec 2019 – bod 53.

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- tom, že v 30. týdnu byla dokončena oprava vnitřní výmalby čekárny MHD na ul. Malinovského
- předpokládaném průběhu opravy vodárenské nádrže s termínem dokončení do konce roku
2019. Je svolána schůzka na místě samém.
- nežádoucím stanování v okolí vodárenské nádrže. Po opravě budou zákazové tabulky.
- chybějícím víku na kontejneru na papír – točna MHD. Bude nárokováno u TSMO a.s.
doplnění.
- jednání s firmou, která v rámci akce estetizace bude realizovat opravu oplocení a sítě na
Horním hřišti. Sloupky se vyrábí, osazení sloupků proběhne počátkem září, předpoklad
dokončení koncem září. Je to o dodržení termínů firmy. Informace si vyžádal pan Aleš
Foukal.
- k diskusi týkající se stavu dřevěných prvků /zábradlí apod./. Do budoucna bude třeba již
počítat s postupnou výměnou sloupků a madel na ul. Malinovského.
- plánované pozvání předsedy KMČ Radíkov na jednání RMO dne 12.8.2019 na 15 hodinu
bylo zrušeno. Na jednání KMČ dne 8.7. bylo dohodnuto, že bude prezentována problematika
HZ Radíkov, víceúčelový objekt - odpadá.
- Schůzka předsedů KMČ s náměstkyní primátora je plánována na 16.9.2019 na radnici.
2) Pan Kouřil Jaroslav otevřel problematiku údržby zeleně/sečení a kácení/nekácení suchých
stromů na pozemku města v k.ú. Radíkov. Předsedou KMČ mu bylo sděleno, že o těchto věcech
a koncepci rozhodují odborné odbory MMOl a probíhá i součinnost s úsekem zeleně TSMO a.s.
V. Požadavky na oddělení komisí MČ a detašovaných pracovišť (Bc. Horňáková).
Usnesení z jednání:
1) Opětovně urgovat realizaci vodorovného dopravní značení v úseku Vršina-místní tabule
Radíkov. Přípis (p. Holý) cestou Bc. Horňákové po 3 letech urgencí příslib realizace
bezprostředně po ukončení zimního období – cca březen, duben 2019, stále neproběhlo –
sleduje Ing. Zvěřina
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VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 9. září 2019 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19,50 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, Ing. Krbeček, Ing. arch. Obenaus,
p. Škvařil, Mgr.et. Ing. Müller, p. Kováčik (elektronicky)
garant KMČ RNDr. Šnevajs (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – ved. odd. 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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