ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 10/2019
konané dne 07.10.2019
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. arch. Milan Obenaus
p. Ivo Škvařil
Ing. Miroslav Rešl
Mgr.et Ing. Martin Müller
Ing. Lukáš Krbeček
p. Františka Prášilová
Nepřítomni: p. Jaroslav Kováčik (omluven)
Ing. Jan Bednář (omluven)
Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs

Zahájení v 19,00 hod.

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 09.09.2019 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 09.09.2019:
Ad 1) Požadavky z jednání KMČ dne 09.09.2019 vůči oddělení KMČ a DP nebyly.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta převážně emaily (výběr):
1) 10.9. a 24.9. - Ing. Nejezchleba -zápis z kontrolního dne na stavbě opravy vodárenské nádrže.
2) 10.9. - vyjádření členů KMČ k předání místní čekárny MHD do správy DPMO a.s.
3) 12.9. - vyjádření Ing. Štěpánkové k náhradní výsadbě ul. Pod Bořím.
4) 12.9. - podklady od projektanta Ing. Jakuba Fetla, PhD, upravené příčné řezy-svahy.
5) 16.9. - podklady od SDH k dopisu KMČ, problematika nočního klidu, vyhláška na rok 2020.
6) 16.9. - korespondence s Bohuslavem Kolovratníkem, pořízení 3 laviček z prostředků estetizace
ještě v roce 2019.
7) 17.9.- podklady od Jan Šándor ze soutěží družstva SDH Radíkov-SPORT pro zpravodaj.
8) Průběžně v termínu podklady pro vydání Radíkovský informační zpravodaj č.5/2019.
9) 20.9.2019 korespondence s firmou HOFA HOFMAN s.r.o., ceny a termíny sběru kovového
odpadu. Svoz šrotu bude sobota 26. října.
B) Odeslaná pošta (výběr):
1) 10.9.2019 email členům KMČ k převodu objektu zastávky MHD v Radíkově na DPMO a.s.
2) 11.9.2019 email na mjpr. odbor p. Brázdová, poškozený poklop na šachtici.
3) 11.9.2019 nahlášení odměn členů KMČ na p. Hejdovou.
4) 12.9.2019 dotaz na Ing. Štěpánkovou na termín náhradní výsadby lokalita Pod Bořím.
5) 17.9.2019 email Bc. Horňákové – schůzka a místní šetření v MČ Radíkov s Ing. Jasinským a
p. Kolovratníkem. (stanoviště pro ukládání komunálního odpadu a umístění laviček v MČ.
6) 23.9.2019 zaslání podkladů Bc. Markétě Gambové pro vystavení objednávek na akce
Rozsvěcování vánočního stromečku, revizi plynových topidel a opravu cesty ul. Pod BořímBeskydská.
7) Dopis č.j.: 04/2019-Zv ze dne 23.9.2019 ve věci MČ Radíkov-podklady pro vyhlášku města
(problematika nočního klidu r. 2020).
8) OZV regulace provozní doby.
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C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- přípisu OZV regulace provozní doby /regulace nočního klidu/ - nevyjadřovali jsme se.
- přípravě vyhlášky o pohybu osob se psy ve městě – nevyjadřovali jsme se.
- návrhu tabulky pro stanoviště – ukládání komunálního odpadu řeší Ing. Jasinský.
- a zdůvodnění proč došlo k pozastavení o přípravy investiční akce Víceúčelový objekt
Olomouc-Radíkov a to ve fázi dokončení investičního záměru.
- připravovaných změnách jízdného od 1.4.2019 v zóně 71 Olomouc.
- stručnou informaci z výborové schůze místního SDH.
- podkladech z TSMO a.s., příprava na zimní období, zatím není ani plán, jak budou které
komunikace udržovány, využití místního pracovníka TSMO v zimním období, pracovní doba.
- k očekávanému uvolnění finančních prostředků na estetizace v roce 2020. Budeme sdělovat
naše záměry s využitím částky v termínu říjen - listopad 2019. Vaše pochůzky po Radíkově
nutné. Termín předání návrhů předsedovi KMČ do 30.října 2019.
- plánovaném vystoupení předseda KMČ na jednání RMO dne 21.10.2019 k „problematice a
záměrech v Radíkově“.
- změnách v rozpočtu KMČ na rok 2019 – vystavení objednávek, bude nutno využít rezervy
k dočerpání i přesun financí na havarijní stav šachtice ul. Dolanská apod.
- došlém návrhu plánu sběrových sobot na rok 2020. Budeme připomínkovat – nesouhlas
s podzimním termínem r. 2020, požadujeme jaro 2020. Jinak je to pro MČ Radíkov 1,5 roku
bez sběrové soboty.
- o nutném geodetickém zaměření upravené cesty v lokalitě Náprstkova-Zahrádky vč. plochy
dnes užívané vozidly chatařů. Bude navazovat majetkoprávní řízení dle výsledků zaměření.
2) V další diskuzi byly předneseny následující připomínky, informace :
Ing. Rešl – nespokojenost s novým dopravním značením v úseku Sv. Kopeček - Radíkov. (řešil a
navrhl odborný orgán MMOl – odbor dopravy v součinnosti s dopravní komisí - PČR). Bude se
sledovat vč. připomínek dalších řidičů.
Mgr. Et. Ing. Müller – upozornil na postřiky ZD Unčovice na polích kolem Radíkova – lokalita ke
kříži/vodojemu, vč. zcela nevhodného vypouštění roztoku postřiků/výplach cisterny (není
zdokumentováno)? Upozornění na stav stromů v okolí vzdušného vedení NN 22 kV v úseku
Radíkov – Požár.
Pí. Prášilová – upozornila, že není odstraňována postříkaná plevel z chodníků a dlažebních
kostek. Bude sděleno pracovníkovi TSMO a.s. s platností pro celý Radíkov.
Ing. arch. Obenaus - upozornil:
a) na stále nedořešené vyspádování komunikace na začátku ulice Na Suchých loukách (plocha
cca 3,6 x 15 m – nutná úprava sklonu). Bude řešit předseda KMČ s TSMO a.s.
b) na nutnost započat řešit majetkoprávní problémy na ul. Na Suchých loukách (informace ze
zpracovaného IZ). Tímto se předseda obrací na Ing. arch. Obenause se žádosti na zpracování podkladů pro podání na mjpr. odbor MMOl k řešení (např. směnou pozemků).
INFO předsedy KMČ – dodatečně již informován: Ing. Bednář bude požádán o obnovení
součinnosti s Lesy ČR s.p. a to provedením pochůzky v krizovém úseku Radíkov-PožárLošov se zástupcem Lesů ČR. Cílem je zjistit riziko pádu stromů na vzdušné vedení VN 22
kV a tím předejití problémům v nastávajícím zimním období a řešení případného havarijního
stavu.
V. Požadavky na oddělení komisí MČ a detašovaných pracovišť (Bc. Horňáková).
Usnesení z jednání:
V současné době pouze požadavky na vystavení objednávek, zaslán aktualizovaný rozpočet KMČ.
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 11. listopadu 2019 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,30 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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