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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 02/2020 

konané dne 03.02.2020 – MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1 
I. Zahájení:                                                                                                                            19,00 hod. 

      V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.  
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                                                         
                            p. Ivo Škvařil                                                            
     KMČ byla dne 03.02.2020 usnášení schopná.  
     Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs. 
 
     Program jednání KMČ. – přítomnými schválen  

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 (06.1.2020). 
E) - Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP  
         Bc. Horňákové pro rok 2020 – upřesnění, nové informace z porady předsedů KMČ  
         v kanceláři primátora dne 30.1.2020.    
F) - Připomínky, návrhy členů KMČ. 
G) - Nové požadavky na SMOl „Odd. KMČ a DP“ k řešení. 
H) - Schválení usnesení a výsledky hlasování. 
I) - Podpis presenční listiny občany (nebyli přítomni).   
J) - Závěr jednání KMČ.   

      
III.      Schválení zápisu z minulého jednání KMČ. 

     K zápisu z jednání KMČ 06.1.2020 nebyly připomínky.  
     Plnění úkolů z usnesení KMČ z 06.1.2020:   

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. Plná moc k jednání s MMOl 
byla v lednu 2020 předána. Termín řešení tohoto úkolu prodloužen do 15. března 2020.  
Ad 2) Na jednání KMČ byli přítomní informováni předsedou o vytypovaných akcích opravy na 
místních komunikacích, přehrada, zanešené odvodnění na ul. Dolanská a Přehradní u 
srubového domu. Další akce na programu jednání KMČ 3.2.2020. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
IV. Zápis z jednání 3.2.2020 

A) Došlá pošta, převážně emaily (výběr): 
1) Email 10.1. od Ing. Knappa ve věci řešení zimní údržby v MČ Radíkov. 
2) Email 13.1. od p. Brázdové odbor mjpr. ve věci vodárenské nádrže. 
3) Email 16.1. od odb. investic Ing. Kocourek ve věci IZ HZ Radíkov, víceúčelový objet – nabytí 
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právní moci ÚR (územního rozhodnutí) dnem 27.12.2019. 
4) Email dne 16.1.2020 p. Kolovratník odb. majetkoprávní ve věci mobiliáře pro MČ Radíkov na 

rok 2020. 
5) Email ze dne 17.1.2020 od TSMO a.s. – p. Čech ve věci nacenění opravných prací na MK pro 

rok 2020. 
6) Email ve věci řešení sběrových sobot. 
7) Email – pí. Gambová-objednávka č. OB00207/20/KMD ve věci vydávání Radíkovského 

informačního zpravodaje pro rok 2020 pro fy. PROPERUS s.r.o., Šlechtitelů 1, Olomouc.   
8) Email ze dne 27.1.2020 ve věci vyjádření KMČ k návrhu Provozního řádu Horní hřiště Radíkov. 
9) Emaily ve věci schůzky 31.1.2020 s vedoucím odboru Ing. Langrem (odbor ochrany). 
B) Odeslaná pošta (výběr):  
1) Email 8.1. – rozeslání zápisu z jednání KMČ za leden 2020. 
2) Email 11.1.2020 na odbor mjpr. p. Brázdové ve věci nové smlouvy s Českým rybářským 

svazem Olomouc, dále dosazení informačních tabulí na vodárenské nádrži – Zákaz koupání, 
koupání na vlastní nebezpečí apod. 

3) Email 13.1. ve věci dořešení opravy orloje a řešení úhrady nákladů. 
4) Email s TSMO a.s., dořešení vodoměrné lišty na přehradě. 
5) Email dne 21.1.2020 s Ing. Štěpánkovou ve věci údržby zeleně, lípy (jmelí, ochmet). 
6) Email 24.1. - předání dokumentace z mapování zatrubněních potoků v MČ Radíkov na odbor 

majetkoprávní k dořešení správce těchto vodotečí a jejich udržování. 
 
      C) 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 informaci o  
          termínech do kdy je třeba zaslat pí. Bc. Horňákové podklady/čerpání přidělených financí:  

a) Estetizace (300 000,- Kč). Termín do 28.2.2020:  
Akce: Úprava okolí Horního hřiště, ořezy keře, podrosty, oprava dřevěných mobiliáře 
(zábradlí), odstranění ochmetu z památného Křížkova doubku, lípa ul. Na Pevnůstce, 
Přehradní – 2x lípa.                  

b) Opravy na MK, chodníky apod. (300 000,- Kč). Termín do 16.3.2020: 
 Akce: v lednu bylo provedeno mapování a pochůzka se zástupcem TSMO a.s. p. 
Čechem. KMČ obdržela od TSMO a.s. nacenění opravných prací v celkové hodnotě 
299 850,00 Kč. 
-  dopravní značení přehrada - odstavná plocha u hráze.  
-  ul. Na Suchých loukách vyspádování komunikace, vyčištění příkopy a odtoku vody.  
-  pročištění odtoku ze šachtice ul. Dolanská. 
-  ul. Přehradní u srubového RD pročištění odtoku ze žlabu. 
-  ul. Přehradní asfaltování komunikace u hráze. 
-  ul. Přehradní asfaltování komunikace u srubového RD. 
-  zalití spár komunikací asfaltem v obvodu Radíkov do určeného limitu nákladů. 
-  ul. Náprstkova/Zahrádky úprava povrch šotolinou.  

c) KMČ – nákup služeb, opravy majetku (150 000,-Kč). Termín do 31.3.2020. 
Akce: tisk Radíkovský informační zpravodaj 2020, příspěvek na pro místní SDH na 
kulturní a společenské akce, opravy místního rozhlasu, opravy objektu Náprstkova 1, 
přistavení kontejneru pro občany s příspěvkem KMČ (objemný odpad) v návaznosti na 
dořešení podmínek daných rozhodnutím SMOl ve věci nakládání s komunálním odpadem. 
Další informace: 

d) Běží realizace akce “Projekt Modernizace výstražného a informačního systému ochrany 
města Olomouce“. (bezdrátový informační systém). V MČ Radíkov proběhne realizace do 
konce 3.čtvrtletí 2020. 

e) Na poradě předsedů KMČ jsme obdrželi tabulky s akcemi pro jednotlivé KMČ vč. odhadu 
nákladů na realizaci (asi středně dobý plán na r. 2020-2023, bude podáno vysvětlení 
k tabulce). HZ Radíkov, víceúčelový objekt není v rozpisu plánovaných akcí.  

f) Byl stanoven termín výjezdního jednání RMO do Kulturního domu Lošov pro KMČ 
Droždín, Lošov, Radíkov a to na 6.dubna 2020. Bude upřesněn program setkání. 

g) Podána informace o přípravě aplikace do informačního systému MMOl s cílem zrychlit 
oběhy dokladů, vyjádření a tím např. zkrátit dobu na vydání stanoviska MMOl apod.      

h) TSMO a.s. nabízí možnost odvozu odpadu na náklady občanů dle těchto informací  
                   vydaných v Olomouckých listech č.2. /vyšlo 3.2.2020. 

1.  Zakázku je nutno předem řádně objednat. Služba se týká kusového odpadu. 
2.  Realizaci zakázky musí předcházet potvrzení písemné objednávky, ve které bude 

uveden přesný rozsah zakázky, tzn. rozměry a přibližná váha velkoobjemového 
kusového odpadu (jedná se především o starý nábytek). Je potřeba dohodnout den a 
hodinu odvozu s dispečerem odpadového hospodářství, telefon: 585 700 035. Služba 
je poskytována pouze od pondělí do pátku. 
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3.  Součástí zakázky není nakládka (vynášení z bytu a ukládání do přistaveného vozidla 
či kontejneru).  

4.  Cena zakázky je: a) doprava za ujetý 1 km při realizaci zakázky dle aktuálního 
ceníku 34 Kč/km, b) paušální poplatek za převoz po městě Olomouci 700 Kč za svoz 
(kalkulováno s nájezdem do 20 km). Pozn.: Služba se týká pouze jednotlivého 
kusového odpadu. V případě většího množství odpadu by se řešil svoz včetně 
likvidace na skládce. Cena takové zakázky se pohybuje kolem 3 900 Kč. Jedná se o 
zkušební provoz této nové služby, jejíž účinnost bude pravidelně měsíčně 
vyhodnocována a příp. se následně budou upravovat parametry služby.                 

    
D) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů. 

      1)  V další diskuzi přítomní souhlasili s uvolněním finančního příspěvku na „Sběrovou sobotu“  
            v návaznosti na definitivní rozhodnutí v dané věci odborným útvarem MMOl. Přítomní  
            souhlasili s variantou dříve obvyklou, a to návozem odpadu občany na tradiční stanoviště –  
            parkoviště ul. Pujmanové, kde na roztřídění odpadu a jeho uložení dohlednou TSMO a.s.  

2) Není dořešena problematika nakládání s objemným bioodpadem/větve stromů, keře.  
 
Pro jednání členů KMČ s pracovníky MMOl je třeba plná moc podepsaná předsedou KMČ 
č.21 Ol. - Radíkov.     

 

  V. E)  Nové požadavky na SMOl „odd. KMČ a DP“ k řešení - nejsou.          
       Informativně: Proběhlo osobní jednání předsedy KMČ ve věci nakládání s odpady (absence  
       sběrových sobot) s RNDr. Matzenauerovou a ve věci veřejné zeleně s Ing. Štěpánkovou  
       (problematika ochmetu, památný strom „Křížkův doubek“). 

F)  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 do 15. března: Ing. arch. Obenaus      

  
2)  Na základě podrobně zpracovaného mapování stavu mobiliáře/zábradlí (zpracoval Ing. arch. 

Obenaus) vybrat zhotovitele nutných oprav, požádat o nacenění cestou odb. majetko-
právního p. Kolovratníka byly požádány o nacenění TSMO a.s. 

                                                                                  Termín do 28.2.2020. Zajistí Ing. arch.Obenaus  
3)  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 

 
      F) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).   
 
VI. Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 02. března 2020   
     v 19,00 hod.       
     Jednání ukončeno v 20,10 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).               


