ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 09/2019
konané dne 09.09.2019
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. Jan Bednář
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Ivo Škvařil
Ing. Miroslav Rešl
Ing. Lukáš Krbeček
p. Františka Prášilová
Nepřítomni: p. Jaroslav Kováčik (omluven)
Mgr.et Ing. Martin Müller

Zahájení v 19,00 hod.

Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs
III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 12.08.2019 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 12.08.2019:
Ad 1) v 36. týdnu 2019 bylo v úseku místní komunikace Sv. Kopeček (odbočka na Lošov) až po místní
tabuli Radíkov provedeno vodorovné dopravní značení včetně oddělení parkovacího stání Sv.
Kopeček – Vršina plnou bílou čárou. KMČ děkuje za dořešení tohoto požadavku (problémy
s parkováním na místní komunikaci směr Radíkov).
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) 20.8.2019 požadavek emailem na odbor majetkoprávní MMOl (p. Brázdová) na provedení
drobných oprav na vodárenské nádrži.
2) 20.8.2019 elektronicky informace od odboru investic Ing. Nejezchleba – rámcový harmonogram
opravných prací na vodárenské nádrži.
3) 20.8.2019 informace od Bc. Horňákové o nutnosti nahlásit akcí (kulturní, společenské apod.
pořádané i SDH) které jsou plánované na rok 2020 a budou zasahovat do nočního klidu
(překročení 22 hod.). Termín pro nahlášení soupisu akcí s potřebnými údaji do 27.9.2019.
4) Dopis č.j.: SMOl/220023/2019/OI/REI/Nej ze dne 22.8.2019 ve věci investiční akce „Radíkovrekonstrukce vodní nádrže, sanace břehů“.
5) 22.8.2019 - Informace o pohárové soutěži družstva SDH Radíkov-sport dne 24.8.2019 ve Velké
Bystřici.
6) 27.8.2019 email Ing. Steigerové ke kácení 6 ks suchých stromů v lokalitě Horního hřiště.
7) 28.8.2019 email od p. Mackové - termín musherských závodů v lokalitě RS Chata pod věží (25.27.10.2019) a žádost o vyjádření KMČ.
8) 30.8.2019 email Ing. Štěpánkové k problematice suchých stromů na pozemku SMOl v k.ú.
Radíkov u Olomouce.
9) 2.9.2019 email TSMO a.s. p. Čech k opravám dopravního značení na ul. Malinovského a ul. Na
pevnůstce.
10) 5.9.2019 email s upřesněním postupu prací na opravě vodárenské nádrže. Termíny porad.
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B) Odeslaná pošta (výběr):
1)
2)
3)
4)

5)

Email – průběžná korespondence s odborem investic (Ing. Nejezchleba) – oprava vodárenské
nádrže, zajištění dopravního značení na ul. Přehradní. Součinnost s TSMO a.s. apod.
19.8.2019 korespondence s p. Ing. Jasinským ve věci 5 stanovišť v chatových lokalitách pro
odkládání komunálního odpadu. Podán návrh KMČ na nutné úpravy.
30.8.2019 – odeslání stanoviska KMČ p. Mackové ve věci musherských závodů v říjnu 2019.
31.8.2019 – opakovaný požadavek na opravy DZ (ul. Malinovského, Na Pevnůstce), příčného
žlabu na ulici U Skalky a požadavek na opravu rozpadající se kanalizační šachtice na ul.
Dolanská.
Jednání předsedy KMČ na odboru ochrany, HZ Radíkov.

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- schůzce předsedů všech KMČ s náměstkyní primátora p. Kolářovou, DipMgmt, která je
plánována na 16.9.2019 na radnici.
- plánovaném pozvání předsedy KMČ na jednání RMO dne 7.10.2019 k problematice MČ
Radíkov. Návrh na vhodnou problematiku týkající se Radíkova, diskuse. Předložit návrhy do
25.9.2019 předsedovi KMČ dle dohody.
- čerpání prostředků KMČ na estetizaci/opravu oplocení Horního hřiště, kácení, výkopy,
zabetonování sloupků, předpokládaný termín dokončení září 2019, práce probíhají dobře.
- vypouštění nádrže a odlovu ryb 5.9.2019, podání podrobné informace. Dne 10.9. porada
týkající se opravy se zhotovitelem a investorem, rybáři apod.
- nutných opatření na ul. Přehradní související se stavební činností a zajištěním přístupu k cca
30 objektům, kde se bydlí i trvale. Dány požadavky na investora i dodavatele prací, aby
zabezpečil dopravní značení i průběžné informování občanů o omezeních v této lokalitě.
- zlepšení situace na stanovištích pro ukládání komunálního odpadu. Požadavky a návrhy
zlepšení stavu na oddělení odpadového hospodářství MMOl – Ing. Petr Jasinský.
- výsledku jednání – odbor ochrany MMOl. Další postup a osud slibované akce HZ Radíkov,
víceúčelový objekt.
- problematice sečení/nesečení trávy, připomínky občanů.
- nutných opravách některých starších laviček/výměna sedáků. Bude nutno zmapovat a pro rok
2020 dát do plánu KMČ.
- přípravě vyhlášek SMOl k problematice nočního klidu, výběhů pro psy apod.
- akci hasiči na náměstí, účast i zástupců SDH Radíkov.
- váznoucí realizaci opravných prací na místních komunikací a tím i čerpání prostředků KMČ a
odboru dopravy. Předpokládá se nutnost jednání na místě s realizační firmou/firmami. Zatím
hotovo část zalévání spár na asfaltových komunikacích. Garantují TSMO a.s.
- dodatečně konferenčně dne 10.9.2019 projednán kladně většinou souhlas KMČ s majetkovým
převodem čekárny MHD ul. Malinovského na DPMO a.s.
V. Požadavky na oddělení komisí MČ a detašovaných pracovišť (Bc. Horňáková).
Usnesení z jednání:
V současné době žádné požadavky nejsou.
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 7. října 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, 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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