(Jednání KMČ dle pokynů MMOl v dubnu č. 04/2020 bylo zrušeno)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 05/2020
konané dne 18.05.2020 – 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
p. Ivo Škvařil
p. Jaroslav Kováčík
KMČ byla dne 18.05.2020 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 (02.03.2020 do 18.5.2020).
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 02.03.2020 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 02.03.2020:
Ad 1) Dle pokynů vedoucí KMČ a DP byly předloženy v termínech do 16.3.2020 požadavky p.
Šulcovi (ODUR) a panu Čechovi (TSMO a.s.) na opravy komunikací v MČ Radíkov. V současné
době dle informací z 20. týdne od p. Čecha nejsou zakázky vysoutěženy. Termín realizace
opravných prací není známý.
Ad 2) Navržený plán čerpání finanční prostředků byl v termínu do 31.3.2020 předložen na odd.
Bc. Horňákové. Prostředky na „Estetizaci 2020“ byly rozhodnutím RMO kráceny na 150 000,Kč.
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B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr):
1. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Ol.-Radíkov.
2. Korespondence, zajištění žádosti AOPK ve věci ošetření památného stromu „Křížkův doubek“.
3. Firma Svoboda, návrh a projednání DZ na ul. Přehradní, parkování.
4. Podklady pro Radíkovský informační zpravodaj 2/2020.
5. A. Morbitzer, jednání s KMČ ve věci vytvoření podmínek pro hry malých dětí z nových
rodinných domů (březen). Mapování vhodných prostorů pro hřiště a pískoviště. Sdělení
podmínek a hygienických požadavků na dětská pískoviště od MMOl.
6. Vyjádření členů KMČ k nabídce města na pořízení koloběžek ve městě Olomouci.
7. Sdělení TSMO a.s. o doplnění kontejnerů na papír a nádoby na tetrapak – lokalita stanoviště u
prodejny Hruška a ul. Pod Bořím.
8. Vyjádření SNO a.s. p. Malík a souhlas s opravou kotelny na prodejně Hruška.
9. Informace od MPO a Ing. Štěpánkové ve věci černé skládky na travnaté ploše na ul.
Náprstkova.
10. Sdělení a návrh cen od TSMO a.s. za sběrové soboty a možnost částečné úhrady z rozpočtu
KMČ.
11. Negativní sdělení odb. investic Ing. Drešr k požadavku naší KMČ na zahájení zpracování PD
na akci HZ Radíkov, víceúčelový objekt v roce 2020 s vydáním stavebního povolení v r. 2021.
Projednán další možný postup.
12. Informace o zrušení všech akcí SDH pokynem z ústředí Praha do 30.6.2020.
13. Informace o sběrové sobotě pořádané SDH Ol.-Radíkov (9.5.2020).
14. Průběžné informace od Bc. Horňákové a krizového štábu přeposíláno členům KMČ.
15. Návrh na zřízení obytné zóny v lokalitě ul. Pod Bořím, průzkum u občanů v lokalitě bydlících.
16. Rozpis činností TSMO a.s. v MČ Radíkov – duben, květen.
17. Od 4.5. provoz Detašovaného pracoviště a Místní knihovny v objektu Náprstkova 1.
C) Odeslaná pošta (výběr):
1. Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za březen 2020.
2. Průběžná korespondence se členy KMČ.
3. Korespondence s Mgr. Pospíšilovou ve věci návrhu místního SDH na uspořádání tradičního
Hasičského pochodu kolem Radíkova dne 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.
akci „Estetizace 2020“ – redukce finančního krytí na 150 000,- Kč rozhodnutím RMO.
- realizaci opravných prací na místních komunikacích (cca 300 000,- Kč), p. Čech TSMO
a.s. sdělil, že zhotovitel prací není ještě vysoutěžen, předpoklad realizace 2. pololetí 2020.
- zahájení prací firmou Svoboda na DZ - parkoviště ul. Přehradní.
- úprava okolí Horního hřiště, ořezy keře, podrosty, byla částečně na jaře provedena TSMO
a.s.
- dalších schnoucích stromech v zástavbě na pozemku města (břízy mezi točnou autobusů
a parkovištěm, smrk na ul. Na pevnůstce, na ul. Přehradní).
- došlo k poškození zámku u brány/přístupu na Horní hřiště, bude opraveno.
- oprava dřevěného mobiliáře (zábradlí) – je naceněno do limitu 150 000,- Kč, zajistí firma.
- jednání s p. Kolovratníkem (MMOl) ve věci osazení laviček s opěradly – celkem 3 ks ul.
Malinovského, a 2 x ul. Náprstkova, 1 ks ul. Pod Bořím.
- oslovení majitele mohutného dubu v lokalitě Pod Bořím, zprostředkován kontakt na
odbornou firmu na ošetření stromu s tím, že práce bude hradit majitel parcely/stromu.
- provedené prořezávce keřů a podrostů v úvozové cestě v prodloužení ul. Náprstkova.
Majitel pozemku SMOl. Ing. Štěpánková byla požádána o prověření možnosti skácení
suchého stromu většího průměru.
- možném umístění sdílené knihovničky do prostoru čekárny MHD na ul. Malinovského.
Námitky nebyly. Hledá se osoba, která na knihovničku občas dohlédne. Bude to ověřovací
provoz.
- zakoupení travního semene z prostředků KMČ (cca 1 500,- Kč) po dohodě s Bc.
Horňákovou na provedení osevu břehů vodárenské nádrže po stavební činnosti.
- urgování dodání tabulí zákaz koupání apod. u vod. nádrže na ul. Přehradní u odboru
majetkoprávního – pí. Brázdová a smlouva s ČRS na údržbu/sečení břehů.
- probíhajícím průzkumu spokojenosti obyvatel Olomouce zaměřený na život občanů ve
městě, plánování rozvoje města apod. Je možno se zapojit vyplněním elektronického
formuláře – na hl. stránkách SMOl.
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E) Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP
Bc. Horňákové pro rok 2020 – upřesnění
1) Důležité informace budou předávány členům KMČ průběžně i v mezidobí měsíčních porad.
UPOZORNĚNÍ – sledujte svou emailovou korespondenci průběžně.
F) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů.
Ing. arch. Obenaus upozornil na nutnost ověření doby platnosti vydaného ÚR na akci HZ
Radíkov, víceúčelový objekt. Byla diskutována problematika „Obytné zóny“ ulice pod Bořím.
Ing. Bednář a Ing. arch. Obenaus ověří na odboru dopravy MMO, prioritně u dopravního
experta PČR. Ing. Mgr.et.Ing. Martin Müller upozornil na zásahy do dřevin v úvozové cestě.
Předpoklad vydání Radíkovského informačního zpravodaje č. 3/2020 je cca polovina začátek
června.
G) Nové požadavky na SMOl „odd. KMČ a DP“ k řešení.
KMČ bude reagovat na zaslané vyjádření odboru investic týkající se akce HZ Radíkov, víceúčelový objekt.
H) Schválení usnesení.
Do příštího jednání KMČ připravit podklady a rozbor k akci HZ Radíkov.
Zajistí: Ing. Zvěřina
I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).
J) Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 08. června 2020 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,20 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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