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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 01/2020 

konané dne 06.01.2020 – 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  
                            Ing. Miroslav Rešl 
                            Ing. Lukáš Krbeček  
                p. Jaroslav Kováčik     
                            Mgr.et Ing. Martin Müller                                                      
                            p. Františka Prášilová                                                         
     Nepřítomni:    p. Ivo Škvařil (omluven)                                                           
     KMČ byla dne 06.01.2020 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 (09.12.2019). 
E) - Seznámení přítomných členů KMČ s pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP Bc. Horňákové   
         pro rok 2020 došlé dne 3.1.2019.    
F) - Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů. 
G) - Nové požadavky na SMOl „Odd. KMČ a DP“ k řešení. 
H) - Schválení usnesení a výsledky hlasování. 
I) - Podpis presenční listiny.   
J) - Závěr jednání KMČ.   

      
III. A) Schválení zápisu z minulého jednání KMČ. 

     K zápisu z jednání KMČ 09.12.2019 nebyly připomínky.  
     Plnění úkolů z usnesení KMČ z 09.12.2019:   

Ad 1) Úkol ve věci ulice Na Suchých loukách řeší Ing. arch. Obenaus. Budou zpracovány 
podklady a podány na příslušný odbor MMOl do konce ledna 2020. Bude dána plná moc 
k jednání s  MMOl.  
Ad 2) Na jednání KMČ byli přítomní informování předsedou o vytypovaných akcích opravy na 
místních komunikací, přehrada, zanešené odvodnění na ul. Dolanská a Přehradní u srubového 
domu. Další akce na programu jednání KMČ 6.1.2020. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
IV. Zápis z jednání 

B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr): 
1)  Emaily s Bc. Gambová ve věci vyúčtování vystavených objednávek na závěr roku 2019. 
2)  Email 10.12. Bc. Horňákové ve věci stanovení termínů jednání KMČ v roce 2020. 
3)  Email 11.12. Ing. Kocourek ve věci vydání ÚR HZ Radíkov, víceúčelový objekt. 
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4)  Email 13.12. – pozvánka od Ing. Nejezchleba na kolaudační řízení dne 9.1.2020 – vodárenská 
nádrž. 

5)  Email 13.12. – faktura za tisk Radíkovského informačního zpravodaje č.6/2019. 
6)  Od 17.12. – průběžně pro KMČ/občany novoročenky od vedení SMOl a vedoucích odborů 

MMOl. 
7) Dne 2.1.2020 elektronicky dopis č.j.: SMOL/000275/2020/OZP/VH/Sme ve věci „Rozhodnutí – 

Stávající kopaná studna, část veřejné kanalizace na pozemku parc. č. 405/1 k.ú. Radíkov u 
Olomouce (odstranění stavby do 31.12.2025)“. 

8) Emailem podklady pro předsedu KMČ – pokyny a informace pro rok 2020 od Bc. Horňákové. 
9) Vyžádáno dne 7.1.2020 - Územní rozhodnutí č. 84/2019 ve věci Hasičská zbrojnice Radíkov 

č.j.: SMOL/306797/2019/OS/US/Fil ze dne 29.11.2019 (rozhodnutí o umístění stavby).  
10) 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) 14.12. odeslání emailem zápisu z jednání KMČ za 12/2019 dle rozdělovníku. 
2) Email za dne 4.1. na TSMO a.s. p. Zívala ve věci urgence schůzky týkající se doladění zimní 

údržby v MČ Radíkov s využitím místního pracovníka TSMO a.s. p. Kouřila.  
 
      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:  
         -      obdržených pokynech pro všechny KMČ od oddělení Bc. Horňákové pro rok 2020. Přítomní   
                byli s dokumenty stručně seznámeni na jednání KMČ dne 6.1.2020.  

-    ukončení sběrových sobot v městských částech počínaje lednem 2020 – projednala a 
schválila RMO a ZMO, informace poskytla k dané situaci telefonicky RNDr. Matzenauerová, 
další informace k problematice podal Ing. Krbeček a Ing. Bednář.  

-    úsporných opatřeních SMOl, občané mohou využít třídění odpadů do stávajících kontejnerů 
na stanovištích (plast, papír, sklo, malý elektroodpad, tetrapak, bionádoby), ostatní odpad 
jako objemný komunální odpad (starý nábytek, veliké elektro-spotřebiče, nebezpečný 
odpad barvy a pod, stavební odpad apod.) je nutné zavést na sběrový dvůr (SD) na ul. 
Chelčického, anebo do (SD) v Neředíně.     

-    tom, že KMČ na základě projednání dne 6.1.2019 požádá MMOl o umístění zelené 
nádoby/popelnice s barevným víkem na stanoviště na točně pro uložení plastových 
nádob s použitým rostlinným olejem.     

-    možném dodavateli tisku Radíkovského informačního zpravodaje v dalším období. Bude  
oslovena tiskárna Propeus na ul. Šlechtitelů a projednány možnosti i cena tisku. Zachování 
rozsahu cca 10-12 stran. Na základě cenové nabídky vystaví odd. KMČ a DP objednávku. 

-    kolaudaci opravené vodárenské nádrže, která proběhne dne 9.1.2020, nutno dořešit 
nedodělky (osevy travou) a dopravní značení (parkování, zákazy stání na hrázi apod.)    

-    stanovení termínu „Rozsvěcování stromečku 2020“ na 28.11.   
-    Valné hromadě místního SDH Ol.-Radíkov, která proběhla 14.12. spojené s volbou nového 

vedení SDH.  
Nově zvolený výbor SDH Ol.-Radíkov: starosta sboru Jan Rudický, velitel sboru Michal Titz, 
zástupce velitele sboru Tomáš Řezníček, jednatel sboru Karel Morbitzer, hospodář sboru 
Aleš Morbitzer, člen výboru a zástupce starosty Pavel Hudec, člen výboru za Mladé hasiče 
Klárka Langerová, člen výboru a zástupce za KMČ Jan Zvěřina  

 
E) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů. 

      1)  V další diskuzi byly předneseny následující návrhy na využití finančních prostředků dostupných 
            pro KMČ MČ Radíkov v roce 2020.  

a) Estetizace (300 000,- Kč) Akce: Úprava okolí Horního hřiště, ořezy keře, podrosty, lavička 
ul. Pod Bořím, oprava mobiliáře (zábradlí), odstranění ochmetu z památného Křížkova 
doubku, lípa ul. Na Pevnůstce, Přehradní – 2x lípa,                  

b) Opravy na MK, chodníky apod. (300 000,- Kč) Akce: Dopravní značení přehrada, 
odvodnění ul. Na Suchých loukách, pročištění odtoku ze šachtice ul. Dolanská a ul. 
Přehradní u hráze a u srubového RD nový rošt a odtokový žlab, zalévání spár na 
asfaltových komunikacích, ul. Náprstkova – Zahrádky úprava komunikace šotolinou.   

c) KMČ – nákup služeb, opravy majetku (150 000,-Kč) Akce: tisk Radíkovský informační 
zpravodaj 2020, příspěvek na akce místního SDH, kulturní a společenské akce, opravy 
místního rozhlasu, opravy objektu Náprstkova 1, přistavení kontejneru pro občany 
(objemný odpad). 
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     Ze strany přítomných je nutno i nadále podávat předsedovi KMČ návrhy na řešení místních 
problémů včetně využití finančních prostředků na rok 2020 - opravy MK, zeleň, estetizace apod.  

                                                                                    Termín:  leden – Ing. Zvěřina 
d) Paní Prášilová a Mgr.et Ing. Martin Müller otevřeli v diskusi problematiku „Tříkrálové 

sbírky“ v Radíkově. Předseda sdělil, že v dřívějším období sbírky probíhaly cestou Charity, 
dá se v dalším asi řešit i místními dobrovolníky v součinnosti s Charitou.    

 
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 - nejsou. 

      Informativně: Proběhla tel. konzultace ve věci nakládání s odpady (absence sběrových sobot) 
      s RNDr. Matzenauerovou a ve věci veřejné zeleně s Ing. Štěpánkovou (problematika ochmetu). 
 

G)  Schválení usnesení a výsledky hlasování. (projednáno)  
 
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. Plná moc k jednání zaslána elektronicky Ing. arch. Obenausovi 
7.1.2020.    
                                                                        Termín podání leden 2020: Ing. arch. Obenaus      

 
2)  Zabezpečit v měsíci lednu 2020 pochůzku s panem Čechem – TSMO a.s. a p. Šulcem 

(ODUR) s cílem nacenit opravné práce na místních komunikacích pro rok 2020. 
                                                                                       Termín do 31.1.2020.           Zajistí Ing. Zvěřina  
 

3)  Na základě podrobně zpracovaného mapování stavu mobiliáře/zábradlí (zpracoval Ing. arch. 
Obenaus) vybrat zhotovitele nutných oprav, požádat o nacenění. 

                                                                                       Termín do 28.2.2020. Zajistí Ing. arch.Obenaus  
 

4)  Dle pokynů vedoucí oddělení KMČ a DP předložit v termínech 
a) Plán čerpání finančních prostředků komise                             Termín do 31.března 2020 
b) Požadavky na opravy komunikací (tabulka) zaslat p. Šulcovi (ODUR) a p. Čechovi TSMO 

a.s.                                                                                           Termín do 16. března 2020 
c) Požadavky na estetizaci zaslat emailem Bc. Horňákové         Termín do 28. února 2020 

 
H) Podpis presenční listiny   
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VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 03. února 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 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).               

 


