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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 06/2020 

konané dne 08.06.2020 – MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1 
 
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  
     
 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 08.06.2020 usnášení schopná.  
      
Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs. 
 
     Program jednání KMČ. – přítomnými schválen  
 

A) - Schválení zápisu z minulého jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů. 
B) - Došlá pošta (výběr). 
C) - Odeslaná pošta (výběr). 
D) - Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého   

  jednání (18.05.2020 do 08.06.2020). 
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 18.05.2020 nebyly připomínky.  
      
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 18.05.2020:   

 
Ad 1) V návaznosti na vyjádření odboru investic týkající se připravované akce HZ Radíkov, 
víceúčelový objekt, bylo vyjádření odboru investic rozesláno předsedou KMČ všem členům 
KMČ MČ Radíkov. K danému problému byl rozpracován dopis adresovaný primátorovi, 
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investičnímu náměstkovi a vedoucímu odboru ochrany. Předseda s konceptem dopisu seznámil 
přítomné na schůzce Klubu seniorů dne 3.6., dále na výborové schůzi místního SDH dne 5.6. a 
dne 8.6. členy KMČ MČ Radíkov. Získané připomínky byly zapracovány do textu dopisu, který 
bude/byl podán na podatelnu MMOl dne 10.6.2020 (rozeslán primátorovi, investičnímu 
náměstkovi a ved. odb. ochrany). Provedena analýza současných podmínek činnost SDH, 
Klubu seniorů a ostatních obyvatel MČ i v návaznosti na historii – akce Z, inženýrské sítě apod.  

                                                                                                                                                                                                                                                                               
B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr): 

 
1. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Ol.-Radíkov. 
2. Vyjádření odboru dopravy a ÚR k částečné uzavírce MK ul. Přehradní (pokládka kabelu nn), 

č.j.: SMOL/121331/2020/ODUR/DIMHD/Hol ze dne 26.5.2020. 
3. Sdělení od Bc. Horňákové ze dne 27.5. – Výjezdy RMO do městských částí a to 12.10.2020 

do KD Lošov pro KMČ 8 Lošov, 21 Radíkov a 2 Droždín. Jednání od 16,00 hod. 
4. Přípis od Mgr. Swaczyny ve věci přípravy podzimních sběrových sobot k vyjádření všem KMČ. 
5. Rozpis činností TSMO a.s. v MČ Radíkov – červen.  
6. Korespondence p. Kolovratník ve věci montáže mobiliáře (lavičky, oprava dřevěného zábradlí 

na ul. Malinovského).  
 

C) Odeslaná pošta (výběr):   

 

1. Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za květen 2020. 

2. Tabulka návrhu odměn členům kMČ za květen 2020, odeslání Ing. Et Ing.Hejdová, Bc. 
Horňáková. 

3. Průběžná korespondence se členy KMČ. 

4. Korespondence s Mgr. Pospíšilovou ve věci návrhu místního SDH na uspořádání tradičního 
Hasičského pochodu kolem Radíkova dne 20.6.2020. 

5. Akce „Hasičský pochod kolem Radíkova“ příprava a zajištění vyjádření MMOl – odbor ŽP, 
Mysliveckého sdružení (p. Rakus) a Lesů ČR, lesní správa Šternberk-Světlov.   

 
      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 (50%) rozhodnutím RMO 
                   realizaci opravných prací na místních komunikacích (cca 300 000,- Kč), naceněno v lednu,  
                   práce byly zahájeny v 24. týdnu na ul. Na Suchých loukách a Přehradní. 

- firma Svoboda na dopravní značení, dále DZ – provedla osazení DZ ve 23. týdnu. 
parkoviště ul. Přehradní. Bude nutné projednat s p. Holým z MMOl o změně DZ, (jednání 
proběhlo 10.6. bude navazovat místní šetření na ul. Přehradní). 

- připravovaných akcích místního SDH, Hasičský pochod, zábavné odpoledne a podvečer. 
- možném příspěvku/podpoře ze strany KMČ akcí hasičů „Rozsvěcování vánočního 

stromečku“ a zakoupení stanu pro venkovní akce pro SDH a občany. 
- sečení trávy v letošním roce. Teprve ve 23. týdnu byla dokončena první seč. Bude nutné 

požádat úsek zeleně TSMO a.s., aby sečení proběhlo během jednoho týdne. 
- tom, že sdílená knihovnička v čekárně MHD je využívaná. 
- tom, že Radíkovský informační zpravodaj č. 3/2020 vyjde 16.6.2020. 
- uzavírce komunikace ul. Přehradní, pokládka kabelu NN. 
- u přehrady byly osazeny tabule „Zákaz koupání“ – nutno doplnit 
- nutnosti aktualizace tabulky „Plán akcí z finanční prostředků přidělených KMČ č.21 Ol.-

Radíkov – verze č. 4. z 8.6.2020.“  
    

     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. 
 

-Mgr.et. Ing. Martin Müller – kladné vyjádření k provedenému zásahu do křoví v úvozové cestě 
směr ulice Náprstkova - Zdiměř. Důvodem je zprůchodnění cesty i přístup k včelínům u 
vodojemu a tím zamezení jízdy po polích. 
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-Ing. Rešl upozornil na zásah do zeleně na městském pozemku na ul. Malinovského majitelem 
parcely č. 614 k.ú. Radíkov u Olomouce (zelený pás mezi chodníkem a oplocením). Bude 
požádána Ing. Štěpánková o prověření stavu. 
-Ing. Bednář – nutno opravit na ulici U Skalky mříže na příčném odvodňovacím žlabu 
(vyskakují při pojezdu vozidly).  

                                 

   G) Nové požadavky na SMOl „odd. KMČ a DP“ k řešení. 

        
KMČ bude reagovat na zaslané vyjádření RMO ke sběrovým sobotám (podzim 2020).  
Přítomní na jednání KMČ předběžně souhlasili s uvolněním finančních prostředků KMČ pro 
podzimní sběrovou sobotu. Požadujeme i informace o kalkulacích nákladů.  

 
  H)  Schválení usnesení.  
   
        Předseda Ing Zvěřina rozešle před jednáním KMČ 13.7.2020 aktualizovanou tabulku čerpání  
        finančních prostředků KMČ  - verze 5.      

                                                                                                        Zajistí: Ing. Zvěřina 
 
 
 
                                                                                                                                                       

   I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).   
 
  J) Závěr jednání KMČ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 13. července 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).               


