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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 12/2019 

konané dne 09.12.2019 – MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1 
I. Zahájení:                                                                                                           Zahájení v 19,00 hod. 

      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, občané, hosté:   
     Přítomni:        Ing. Jan Zvěřina, předseda – řídí jednání komise 
                            Ing. Jan Bednář  
                Ing. arch. Milan Obenaus  
                            p. Ivo Škvařil  
                p. Jaroslav Kováčik     
                            Mgr.et Ing. Martin Müller                                                      
                            p. Františka Prášilová                                                         
                            Ing. Miroslav Rešl  
                            Ing. Lukáš Krbeček  
     KMČ byla dne 9.12.2019 usnášení schopná.  
     Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs. 
 
Program jednání KMČ. – přítomnými schválen /doplněn/ vzor pro r. 2020 

A) - Schválení zápisu z minulého jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů. 
B) - Došlá a odeslaná pošta /výběr/. 
C) - Odeslaná pošta /výběr/. 
D) - Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého   
         jednání.  
E) - Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů. 
F) - Nové požadavky na SMOl „odd. KMČ a DP“ k řešení. 
G) – Schválení usnesení a výsledky hlasování. 
H) – Podpis presenční listiny.   
I) – Závěr jednání KMČ.   

      
III. A) Schválení zápisu z minulého jednání KMČ. 

     K zápisu z jednání KMČ 11.11.2019 nebyly připomínky.  
     Plnění úkolů z usnesení KMČ z 11.11.2019:   

Ad 1) Odpověď Ing. Ševelovi byla se zdůvodněním v termínu odeslána. 
Ad 2) Úkol ve věci ulice Na Suchých loukách řeší Ing. arch. Obenaus. Budou zpracovány podklady a   
          podány na příslušný odbor MMOl do konce ledna 2020. 
Ad 3) Na odd. Bc. Horňákové byly požadované informace od KMČ předány v termínech. 
Ad 4) Na jednání KMČ byli přítomní informování předsedou o vytypovaných akcích opravy na MK,  
          přehrada, zanešené odvodnění na ul. Dolanská a Přehradní, lavičky, využití prostředků na   
          estetizaci 2020). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
IV. Zápis z jednání 

B) Došlá pošta převážně emaily (výběr): 
1)  Korespondence s TSMO a.s. ve věci závad na veřejném osvětlení. 
2)  Emaily s Ing. Jasinským ve věci osazení nových informačních tabulí na 5 místech pro sezonní 

odkládání komunálního odpadu v chatových lokalitách v Radíkově. Realizováno. 
3) 15.11. přípis odd. DP a KMČ ve věci názvů ulic v nových lokalitách. KMČ nepředpokládá se, 

že budou třeba nové názvy ulic. 
4)  15.11. příspěvky do Radíkovského informačního zpravodaje č.6/2019. 
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5)  17.11. a 18.11. korespondence o místního SDH. Informace z jednání výboru SDH a návrhy na 
kandidáty pro volby na Valné hromadě SDH Ol.-Radíkov dne 14.12.2019. 

6)  19.11. zápis z kontrolního dne od Ing. Nejezchleba na vodárenské nádrži – dne 19.11.2019. 
7)   21.11. emailem informace o nových OZV 11/2019 ve věci provozní doby v restauracích, 

kavárnách apod., dále OZV 12/2019 ve věci požívání alkoholu a žebrání na veřejnosti. 
8)  Email od Ing. Nejezchleba (odb. investic) ze dne 19.11. – zýpis z kontrolního dne na opravě 

vodárenské nádrže. 
9)  28.11. cenová nabídka: úprava na účelové komunikaci od p. Čecha z TSMO a.s., lokalita 

Zahrádky. 
10) 29.11., 1.12. příspěvky od MP Olomouc a p. Šándora (SDH) do zpravodaje.  
11) 4.12. podklady od Mgr. Swaczyny pro rok 2020 (termíny svozu odpadů apod.)   
12) Dne 9.12. 2019 na svém jednání schválila RMO nové pokyny pro práci KMČ: 

- a) Jednací řád komisí městských částí /účinnost od 9.12.2019. 
- b)  Statut komisí městských části /účinnost od 9.12.2019. 

 
   Tyto dokumenty bod 12 a) a 12 b) byly dne 11.12.2019 emailem zaslány všem členům 
KMČ č.21 Ol-Radíkov.  

 
C) Odeslaná pošta (výběr):  
1) Požadavek na TSMO a.s. na opravu zemních svítidel u zvonic. 
2) Výzva členům KMČ k výběru fotek pro PF 2020. 
3) 14.11. místní šetření ve věci „IZ Hasičské zbrojnice Radíkov, víceúčelový objekt“, přítomni  

RNDr. Šnevajs, Ing. arch Giacintov, Ing. Langr, starosta SDH p. Nemrava a Ing. Zvěřina. 
4) 15.11.odeslání návrhu odměn pro členy KMČ za listopad 2019. 
5) 18.11. odesláni emailem dopisu Ing. Ševelovi (problematika Horního hřiště) 
6) 2.12. email ve věci zrušení sběrových sobot v roce 2020 /rozhodnutí RMO/. Bude ještě v 50-

tém týdnu projednávat ZMO. 
 
      D) Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého   

    jednání.  
      1)  Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o: 

- rozhodnutí RMO o sběrových sobotách v r. 2020 /nebudou/ a důsledcích, které budou mít 
dopad na životní prostředí i v okolí Radíkova (černé skládky jak u kontejnerových stání, tak i 
ukládání odpadů do příkop, lesa). Je riziko, že nebezpečné odpady budou dávány i do 
komunálního odpadu-popelnice např. barvy apod.). Ne všichni občané mají auto k odvozu 
odpadů na sběrové dvory.   

- ukončení činnosti tiskárny W-COPY, která nám po 10 roků zabezpečovala ke spokojenosti tisk 
Radíkovského informačního zpravodaje. Pro rok 2020 bude nutné vybrat jinou tiskárnu. 

- zdařilé akci „Rozsvěcování vánočního stromečku“, která proběhla 1.12. – 1. adventní neděle. 
Pořadatelé SDH Ol.-Radíkov, finančně přispěla i naše KMČ. Byl to pěkný podvečer za hojné 
účasti občanů v pohodové atmosféře. 

- setkání předsedů KMČ na předvánočním posezení za přítomnosti zástupců MMOl 
26.11.2019. 

 
E) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů. 

      1)  V další diskuzi byly předneseny následující připomínky, informace : 
     Ze strany přítomných je nutno i nadále podávat předsedovi KMČ návrhy na řešení místních       
     problému včetně využití finančních prostředků na rok 2020 (opravy MK, zeleň, estetizace  
     apod.).       

                                                                                    Termín prosinec, leden – Ing. Zvěřina 
 

2) Pro jednání členů KMČ s pracovníky MMOl bude v dalším období nutná plná moc 
podepsaná předsedou KMČ č.21 Ol. - Radíkov. Bude upřesněno dalšími pokyny…    

 

  V. F)  Nové požadavky na SMOl „odd. KMČ a DP“ k řešení (neproběhlo). 
 
G)  Schválení usnesení a výsledky hlasování. (neproběhlo)  
 
1) 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 nebo změnou 
územního plánu. Jde o lokalitu s rodinnými domy a chatami s trvalým bydlením, ke kterým je 
nutno vybudovat inženýrské sítě i vlastní komunikaci. Nutno prověřit, zda nebude nutná 
změna UP města Olomouce.     
                                                                        Termín podání leden 2020: Ing. arch. Obenaus      
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2) 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.  
                                                           Zajistí členové KMČ – odpovídá předseda Ing. Zvěřina   

 
H) Podpis presenční listiny (neproběhlo).   
 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 06. ledna 2020 v 19,00 hod.       
     Jednání ukončeno v 20,40 hod.  
     Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                               
     Zápis ověřil: Ing. Bednář                              Komise  městské části č. 21 

        Olomouc - Radíkov 
                                   Předseda Ing. Jan Zvěřina            

                                                             
 
 
INFORMACE: Do tohoto zápisu byly již částečně zapracovány i požadavky nového „Jednacího řádu komisí  
                        městských částí“, který nabyl platnosti dne 9.12.2019. 
 
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).               


