ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 11/2019
konané dne 11.11.2019
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
p. Jaroslav Kováčik
Mgr.et Ing. Martin Müller
p. Františka Prášilová
Nepřítomni: Ing. Miroslav Rešl (omluven)
Ing. Lukáš Krbeček (omluven)

Zahájení v 19,00 hod.

Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs
III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 07.10.2019 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 07.10.2019:
Ad 1) Požadavky z jednání KMČ dne 07.10.2019 vůči oddělení KMČ a DP nebyly.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta převážně emaily (výběr):
1) 8.10., 22.10. a 5.11. - Ing. Nejezchleba - zápis z kontrolních dnů na stavbě opravy vodárenské
nádrže.
2) 10.10. Přípis Bc. Horňákově ve věci záměru RMO snížit objem peněz určených na odměny
členům komisí, a to vše zapracovat do nového Statutu a Jednacího řádu.
3) Rozpis sběrových sobot v MČ Radíkov na rok 2020 (nesouhlas KMČ Radíkov s termínem).
4) 14.10. – jednání s Ing. Velartem ve věci práce geodeta v lokalitě Zahrádky.
5) 15.10. korespondence s Ing. Kocourkem ve věci IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt.
6) 15.10. – požadavek odd. DP a KMČ na připomínky k návrhu nového Statutu a Jednacího řádu.
7) 21.10. – obnovení jednání ve věci směny pozemků mezi Lesy ČR s.p. a SMOl.
8) 21.10. – dopis Ing. Ševely ve věci provedené opravy Horního hřiště – „požadavky“…, parcelní
číslo 588, 589 kú. Radíkov u Olomouce.
9) 24.10. – cenová nabídka od TSMO a.s. p. Čech na sloupky omezující provoz na spojovací
komunikaci ul. Beskydská - Pod Bořím.
10) 20.10. – vystavené objednávky od odd. DP a KMČ na opravné práce KMČ na rok 2019.
11) 24.10. sdělení předsedům KMČ od Bc. Horňákové ve věci:
- terminů setkávání RMO s předsedy KMČ v dalším období.
- ukončení nákupů z prostředků komisí v požadovaném termínu.
- čerpání prostředků na občerstvení do stanovaného termínu.
- čerpání prostředků na opravné práce na místních komunikacích apod.
11) 10.11.2019 – jednání s odb. mjpr. Ing. Kličková ve věci řešení odkoupení části soukromého
pozemku SMOl, který je využíván jako účelová komunikace k chatové lokalitě Zahrádky.
12) Průběžná korespondence mezi členy KMČ a mezi předsedou KMČ a místním SDH.
13) Návrh označení stanovišť pro odkládání komunálního odpadu v chatových lokalitách od Ing.
Jasinského.
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14) 8.11. dopis Ing. Ševely /urgence odpovědi/ ve věci závory (trubka k zamezení vjezdu aut na
hřiště za účelem parkování) na Horním hřišti, požadavek na schválenou dokumentaci.

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

6)
7)
8)

9.10. na odd. DP a KMČ ve věci obnovy internetu na pracovišti v MČ Radíkov, požadavek
ředitelky Městské knihovny.
9.10. odeslání návrhu odměn pro členy KMČ za říjen 2019.
11.10. zaslání emailů členům KMČ na vyjádření k návrhu nového Jednacího řádu a Statutu
KMČ.
12.10. jednání ve věci zimní údržby místní komunikace v ul. Na Pevnůstce v úseku ul. VrchníPevnůstka, obnovení řešení tohoto nevyhovujícího stavu.
16.10. odeslání podkladů p. Bc. Gambové a na SNO a.s. ve věci vystavení objednávek na
provedení roční revize a servisu plynových topidel v objektu Náprstkova 1 a prodejna Hruška
v Radíkově a montáž sloupků na ul. Beskydské-Pod Bořím.
16.10. vystavení požadavku na přistavení kontejneru na šrot pro místní SDH.
21.10. odeslání podkladů z vystoupení předsedy KMČ a jednání RMO dne 21.10.2019
problémy MČ Radíkov, HZ Radíkov - víceúčelový objekt.
25.10.2019 – odpověď na dopis Ing. Ševely ve věci Horního hřiště, dáno na vědomí ved.
Odboru ochrany MMOl. Ing. Langrovi (problematika závory byla projednána, bez připomínek).
Na další připomínky bude reagováno následně.

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- presentaci problematiky MČ Radíkov (podrobně), která proběhla na závěr jednání RMO dne
21.10.2019 v rozsahu cca 20 min. Informace o problémech v MČ, narůstající počet občanů, a
tím nedostatečné prostory pro hasiče, seniory a další aktivity občanů. Je rozpracován
investiční záměr (před dokončením) na rozšíření zbrojnice pro SDH i na víceúčelový objekt
pro komunitní život občanů. RMO byla požádána o uvolnění prostředků (cca 1 mil. Kč pro rok
2020) na zahájení zpracování PD stavby. Ve 46. týdnu proběhne schůzka na toto téma
s garantem KMČ RNDr. Šnevajsem v Radíkově.
- průběhu opravy břehů vodárenské nádrže na ul. Přehradní, pravidelné kontrolní dny,
předpoklad kolaudace stavby 47. týden.
- korespondenci s Ing. Ševelou (Horní hřiště, zimní údržba, zeleň) se postupně řeší
v součinnosti s jednotlivými odbory MMOl. Po jednání komise 11.11.2019 bude do 10 dnů
zaslána odpověď o stavu řešení.
- řešení úpravy přístupové cesty do lokality Zahrádky (odkup části parcely soukromé osoby do
majetku SMOl., bude dále řešit majetkoprávní odbor MMOl ).
- tom, že plány zimní údržby pro MČ Radíkov nebyly dosud zaslány, zveřejněny. Je nutno
počítat s neudržováním komunikací v určitých lokalitách z úsporných důvodů (chaty).
- nutnosti dořešit ve stanovených termínech dočerpání finančních prostředků (opravy, služby,
občerstvení).
2) V další diskuzi byly předneseny následující připomínky, informace :
Ing. Bednář – informace z pochůzky kolem vedení 22 kV od Lošova s cílem zjistit rizika možného
pádu stromů. Celkový stav uspokojivý. Doplnil Mgr. et. Ing. Müller informací o prořezu stromů pod
a kolem vedení 22 kV nad úvozovou cestou v prodloužení ul. Náprstkova.
Mgr. et. Ing. Müller – informoval o kritické situaci s dopravou (MHD i soukromá auta) na Sv.
Kopeček i do Radíkova v termínech akcí pořádaných ZOO Sv. Kopeček a to 26.10. a 27.10.
Večer duchů a Strašidelnou Zoo s návštěvou cca 15 000 lidí. Chyběla, dle nám dostupných
informací, větší asistence městské policie včetně regulace dopravy i posílení MHD.
Pí. Prášilová – informovala o návrhu pořádat pro jubilanty (70, 75, 80, 85, atd.) z lokalit MČ Sv.
Kopeček, Lošov, Droždín, Radíkov setkání s představiteli města Olomouce. Předpokládá se
součinnost vedoucích KS.
V. Nové požadavky na vedení a členy KMČ
Usnesení z jednání
1)
Odeslat v termínu odpověď Ing. Ševelovi /na vědomí odd. DP a KMČ/ na jeho
korespondenci ve věci přístupu k jeho chatě i jeho požadavkům k lokalitě kolem Horního
hřiště.
Termín do 20.11.2019 – Ing. Zvěřina
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2)

Připravit žádost na majetkoprávní odbor MMOl s podklady pro řešení majetkoprávních
problémů na ul. Na Suchých loukách (informace ze zpracovaného IZ, úzká stávající
nezpevněná cesta) např. směnou pozemků mezi Lesy ČR s.p. a SMOl. Jde o lokalitu
s rodinnými domy a chatami s trvalým bydlením, ke kterým je nutno vybudovat inženýrské
sítě a i vlastní komunikaci.
Termín podání leden 2020: Ing. arch. Obenaus

3)

Zabezpečit v součinnosti se členy KMČ dodržení všech požadovaných termínů vůči odd.
DP a KMČ – Bc. Horňáková.
Průběžně dle stanovených termínů - Ing. Zvěřina

4)

Stále chybí impulzy/návrhy od členů KMČ na akce r. 2020 a to: k očekávanému uvolnění
finančních prostředků na „estetizaci“ v roce 2020. Nutno nahlásit záměry KMČ MČ Radíkov
s využitím částky v termínu do konce listopadu 2019. Vaše pochůzky po Radíkově nutné.
Termín předání návrhů předsedovi KMČ do 28. listopadu 2019.
Zajistí členové KMČ – odpovídá předseda Ing. Zvěřina

5) Zabezpečit přípravu posledního jednání KMČ a to 9.12.2019.
Zajistí Ing. Bednář
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 09.prosince 2019 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,40 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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