ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 03/2020
konané dne 02.03.2020 – MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1
Zahájení:
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.
Jednání KMČ v MČ Radíkov v plánovaných termínech je veřejné.
Kontakt na KMČ - kmc21@olomouc.eu
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
Mgr.et. Ing. Martin Müller
p. Františka Prášilová
Omluveni:
p. Ivo Škvařil
p. Jaroslav Kováčík
KMČ byla dne 02.03.2020 usnášení schopná.
Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs.

19,00 hod.

Program jednání KMČ. – přítomnými schválen
A) - Schválení zápisu z minulého jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů.
B) - Došlá pošta (výběr).
C) - Odeslaná pošta (výběr).
D) - Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého
jednání (03.02.2020).
E) - Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP
Bc. Horňákové pro rok 2020 – upřesnění
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.
A) Schválení zápisu z minulého jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů.
K zápisu z jednání KMČ 03.02.2020 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 03.02.2020:
Ad 1) Úkol ve věci ulice Na Suchých loukách řešil Ing. arch. Obenaus. Dne 27.2. proběhlo
jednání u vedoucího odboru investic (Ing. arch. Obenaus, Ing. Zvěřina) a byl dohodnut postup a
kroky k řešení (je zpracovaný IZ) – směna pozemků. Po konzultaci s Lesy ČR s. p. (zajišťoval
Ing. Bednář) bylo zjištěno, že v současné době jsou jakékoliv směny majetku Lesů ČR s p.
v lokalitách bývalého majetku Lichtenštejnského knížectví zablokovány. V našich podmínkách
jde o všechny lesní porosty kolem MČ Radíkov.
Ad 2) Na základě podrobně zpracovaného mapování stavu mobiliáře/zábradlí (zpracoval Ing.
arch. Obenaus) byly podklady zaslány p. Kolovratníkovi s tím, že práce budou zadány k řešení a
nacenění TSMO a.s. p. Čech. V termínu do 28.2. byla zaslána tabulka „Estetizace 2020“ Bc.
Horňákové, p. Čechovi TSMO a.s. a p. Kolovratníkovi.
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B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr):
1) Průběžná korespondence mezi členy KMČ
2) Email od TSMO a.s. Mgr. T.Grmela ve věci seče parcely č. 143 k.ú. Radíkov u Olomouce na rok
2020.
3) Průběžná emailová korespondence mezi předsedou KMČ a AOPK, Ing. Štěpánkovou a
odborem ŽP. MMOl.
4) Průběžná korespondence s p. Brázdovou odbor mjpr. ve věci vodárenské nádrže (provozní a
manipulační řád, osazení tabulí – Zákaz koupání, smlouva s ČRS.
5) Průběžná korespondence s p. Kolovratníkem odb. majetkoprávní ve věci mobiliáře pro MČ
Radíkov na rok 2020.
6) Email od Bc. Horňákové ve věci zajištění akce Ukliďme Česko (součinnost s TSMO a.s.).
7) Řešení sběrových sobot – není rozhodnuto.
C) Odeslaná pošta (výběr):
1) Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za únor 2020.
2) Email 24.2. na Bc. Horňákovou a Ing. Pospíšilovou ve věci změny termínu hasičské soutěže na
13.6.2020.
D) Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého
jednání.
Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o.
a) termínech do kdy je třeba zaslat pí. Bc. Horňákové podklady/čerpání přidělených
financí:
- Estetizace (300 000,- Kč). Termín do 28.2.2020:
Akce: Úprava okolí Horního hřiště, ořezy keře, podrosty, oprava dřevěného mobiliáře
(zábradlí) – naceňuje se. Požadovaná tabulka zaslána na odd. DP a KMČ Bc. Horňáková.
- 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. Rozpis viz zápis KMČ 3.2.20120. Bude odesláno Bc Horňákové v termínu.
- 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:
b) Problematika „Sběrových sobot“ z pozice SMOl dosud nedořešena. KMČ se
vyjadřovaly, závěr není….
c) Tisk Radíkovského informačního zpravodaje č.1/2020 byl zadán a u nového dodavatele (f.
Properus), vše bez problémů, předpokládá se tisk cca 10-12 stran.
d) Dne 25.2. se uskutečnila na radnici schůzka předsedy KMČ s garantem naší KMČ RNDr.
Šnevajsem ve věci podpory činnosti KMČ MČ Radíkov. Diskutovala se problematika
dalšího rozvoje MČ a to především s cílem realizace rozšíření HZ – objetu Náprstkova 1 a
vytvoření lepších podmínek pro SDH, Klub seniorů i podmínek ke zlepšení komunitního
žití zde v Radíkově. Cílem KMČ je získat investiční prostředky na rok 2020-2021 na
výběrové řízení na zhotovitele PD víceúčelového objektu Náprstkova 1.
e) Na jednání předsedů KMČ s náměstkyní Kolářovou přítomní obdrželi soupis výhledových
akcí (střednědobý plán) v jednotlivých obvodech komisí, pro MČ Radíkov bez výhledové
akce v dalším období.
f) Dne 27.2. proběhlo na služebně MP Olomouc jednání zástupců PČR služebna Velká
Bystřice, MP Olomouc a zástupců KMČ Lošov, Sv. Kopeček a Radíkov. Řešila se
především problematika parkování, na Sv. Kopečku problémy s příjezdem aut k ZŠ Sv.
Kopeček – ulice Holubova. Jsou stížnosti občanů bydlících na ul. Holubova, úzká
komunikace, parkování na zelených plochách. Podnět pro MPO ověřit dlouhodobě
parkující vozidlo bez pohybu na parkovišti Sv. Kopeček a Radíkov vpravo (modrý tranzit
Wolkswagen).
g) Rozpis plánů výjezdu RMO do MČ – dne 27.4.2020 (16 hod.) – změna, do kulturního
domu Lošov, pro MČ Droždín, Radíkov a Lošov. Bude upřesněno z hlediska kapacity
jednací místnosti.
h) KMČ obdržela „Provozní řád“ pro Horní hřiště – bude vyvěšen.
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Vodárenská nádrž ul. Přehradní. Řeší se DZ u hráze – firma DZ Svoboda, nedodělky –
ozelenění ploch, aktualizace nájemní smlouvy s ČRS, výstražné tabule – Zákaz koupání…
j) Informace k ošetření památného stromu „Křížkův dóbek“, bude žádost o dotaci na MŽP,
termín podání žádosti do 16.3.2020, součinnost s AOPK ul. Laffayetova. Realizace
ošetření listopad 2020. Řešeno cestou fyzické osoby.
k) Nově od února na kontejnerovém stání umístěna nádoba na PET lahve s upotřebeným
rostlinným olejem.
l) Předseda KMČ byl osloven p. Alešem Morbitzerem ve věci schůzky s rodiči malých dětí
(nárůst počtu dětí v Radíkově) a chybějící prostory pro aktivity rodičů s dětmi. Předpokládá
se schůzka se zástupci SDH, rodičů a KMČ.
i)

E) Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP
Bc. Horňákové pro rok 2020 – upřesnění
1) Akce Ukliďme Česko. V Radíkově garantuje akci p. Aleš Morbitzer – termín je 4. dubna 2019
v Radíkově od 15 hod. Byly předány pokyny od paní Bc. Horňákové. Navazuje na aktivity
TSMO a.s. Sběr odpadu bude do igelitových pytlů a navazující odvoz zajistí TSMO a.s.
F) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů.
Ing. arch. Obenaus podal výklad a následně zaslal odborný podklad řešení provizorní
opravy místní komunikace ul. Na Suchých loukách v části za příčným sběračem, kde ještě
nejsou inženýrské sítě. Bude nutné vše projednat s odd. majetkové správy a údržby MK (Ing.
Pospíšilová, p. Šulc) a TSMO a.s. (p. Čech). Nutno vytýčit vůči lesu hranici parcely geodety.
Lze předpokládat větší zásah do stávající komunikace (bagrování a návoz štěrku v návaznosti na
doporučení příslušných ČSN. Nutno zpracovat cenové náklady na provizorní zásah do vozovky.
G) Nové požadavky na SMOl „odd. KMČ a DP“ k řešení /uplatnění požadavku na odb. investic
KMČ požaduje, aby do příprav rozpočtu SMOl na rok 2021 bylo zařazeno pokračování přípravy
investiční akce „HZ Radíkov, víceúčelový objekt“ a to výběrové řízení na zpracovatele PD a
zpracování vlastní projektové dokumentace včetně vydání stavebního povolení v roce 2021.
H) Schválení usnesení.
1) Dle pokynů vedoucí oddělení KMČ a DP předložit v termínech
a) Požadavky na opravy komunikací zaslat p. Šulcovi (ODUR) a p. Čechovi TSMO a.s.
Termín do 16. března 2020
b) Plán čerpání finančních prostředků komise
Termín do 31.března 2020
Zajistí: Ing. Zvěřina
I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).
J) Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 06. dubna 2020
v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,15 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil: Ing. Bednář
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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