ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 07/2020
konané dne 13.07.2020 – MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1
Zahájení:
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.

19,00 hod.

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 13.07.2020 usnášení schopná.
Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs.
Program jednání KMČ. – přítomnými schválen.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

- Schválení zápisu z minulého jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů.
- Došlá pošta (výběr).
- Odeslaná pošta (výběr).
- Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého
jednání (08.06.2020 do 13.07.2020).
- Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP
Bc. Horňákové pro rok 2020 – upřesnění
- Připomínky, návrhy členů KMČ.
- Nové požadavky na SMOl „Odd. KMČ a DP“ k řešení, stanovisko k úkolům.
- Schválení usnesení a výsledky hlasování.
- Podpis presenční listiny občany (nebyli přítomni).
- Závěr jednání KMČ.

A) Schválení zápisu z minulého jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů.
K zápisu z jednání KMČ 08.06.2020 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 08.06.2020:
Ad 1) Předseda Ing Zvěřina rozeslal před jednáním KMČ 13.7.2020 aktualizovanou tabulku
čerpání finančních prostředků KMČ - verze 5. K realizaci akcí r. 2020 bude podána podrobnější
informace na jednání KMČ 07/2020.

-1-

B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr):
1. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Ol.-Radíkov.
2. Dne 15.6.2020 dopis MŽP č.j.: MŽP 2020/610/1427 ve věci: Rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků v rámci „Programu péče o krajinu v roce 2020 – podprogramu pro
zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Akce Ošetření památného dubu
v Radíkově – Křížkův dóbek“. Dotace MŽP ve výši 8 603,- Kč. Objednání prací a realizace
v termínu od 1.9. do 7.11.2020. Předběžný termín ošetření dohodnutý s panem Macháčkem
z odborné firmy na počátek října 2020. Bude nutno dořešit likvidaci ořezů po dohodě s MMOl.
3. Dne 29.6.2020 zaslání plánu údržby od TSMO a.s. na měsíc červenec 2020.
4. Dne 30.6. informace z jednání RMO/ZMO ve věci nových vyhlášek: OZV č.7/2020 o zákazu
používání zábavné pyrotechniky v městské části Sv. Kopeček, dále aktualizace OZV Noční
klid – tabulka akcí na území SMOl č. 18/2019 o nočním klidu ve znění změny OZV č. 2/2020.
5. Dne 2.7. 2020 sdělení Bc. Horňákové od RMO ve věci uplatnění požadavků KMČ na opravu
zastávek MHD (aktualizace pasportu), zastřešení, nástupní hrany apod. – Termín požadavků
do konce července 2020 zaslat písemně.
6. Dopis č.j.: S-SMOL/124537/2020 OMZOH ve věci povolení záboru zeleně (výkopové práce –
uložení kabelu) na ul. Malinovského 7 m2 v termínu 12.10.- 23.10.2020.
7. Přípis č.j.: SMOL/159909/2020/OS/PK ze dne 2.7.2020 ve věci dodatečného rozhodnutí
Moravské vodárenská a.s. ul. Na Pevnůstce (havárie na vodovodním řadu ve vozovce).
C) Odeslaná pošta (výběr):
1. Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za červen 2020.
2. Tabulka návrhu odměn členům KMČ za červen 2020, odeslání Ing.et. Ing.Hejdová, Bc.
Horňáková.
3. Vyjádření KMČ ke sběrovým sobotám – odesláno Mgr. Swaczynovi, KMČ předpokládá úhradu
podzimní sběrové soboty. Podklady a informace dosud od MMOl nedošly.
4. Požadavek na TSMO a.s. na dodání nové popelnice pro prodejnu HRUŠKA,
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 %), informace o
skutečném stavu opravných prací na mobiliáři/zábradlí. Sleduje Ing. Bednář.
- opravných pracích na místních komunikacích (cca 300 000 Kč), převážná část prací
hotová, zůstávají 2 dodatečné akce (spojovací komunikace Na Pevnůstce, Zedníkova a ul.
Náprstkova).
- dořešení dopravního značení (dále DZ) na ul. Přehradní. Bylo jednáno s p. Holým z MMOl
o změně DZ, (jednání proběhlo 10.6. bude navazovat nové místní šetření na ul.
Přehradní).
- tom, že místní SDH připravuje na 5. září tradiční akci „Ahoj prázdniny“ pro děti ale i
podvečerní posezení pro dospělé.
- 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. Stav sečení je katastrofální, nově bylo další sečení
stanoveno až na druhou polovinu července 2020. S TSMO a.s. i Ing. Štěpánkovou bylo
jednáno tom, aby sečení proběhlo během jednoho týdne, a to v pořadí sekání traktůrkem
a dosečení strunovou sekačkou. KMČ uplatnila na TSMO a.s. požadavek na sečení
Horního hřiště.
- tom, že sdílená knihovnička v čekárně MHD je využívaná s „bohatým fondem“.
- tom, že Radíkovský informační zpravodaj č. 4/2020 vyjde 26.8.2020.
- u přehrady bylo rybáři provedeno sečení břehů.
- tom, že v dohledném termínu by se měla uskutečnit schůzka předsedy na MMOl ve věci
přípravy investiční akce HZ Radíkov, víceúčelový objekt v návaznosti na zaslaný dopis
místní KMČ, KS a SDH pod č.j.: 04/2020 z 10.6.2020.
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 i v mezidobí měsíčních porad.
UPOZORNĚNÍ – sledujte svou emailovou korespondenci průběžně.
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F) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů.
- Mgr.et. Ing. Martin Müller – předložil možnou variantu pro využití firmy Smětal na podzimní
sběrovou sobotu v Radíkově. Byly poskytnuty cenové údaje.
- Ing. Bednář – nutno opravit na ulici U Skalky mříže na příčném odvodňovacím žlabu
(vyskakují při pojezdu vozidly). TSMO a.s. problémy k datu 13.7.2020 nedořešily, závada
trvá.
Bude nutné, aby si občané označili v souladu s platnými pokyny své rodinné domy a chaty na
kterých je dáno trvalé bydlení popisným a orientačním číslem, povinnost dle č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č.
326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu
použití a umístění čísel k označení budov.
- Ing. Rešl otevřel problematiku současných dopravních uzavírek ve městě Olomouci. Situace
je nyní komplikovaná, KMČ tento stav s uzavírkami nemůže ovlivnit.
- Ing. Lukáš Krbeček podal informaci k problematice HZ Radíkov, víceúčelový objekt.
- Ing. arch. Obenaus - MČ Sv. Kopeček zahlcena výletníky, parkoviště nedostačující,
komplikace i s příjezdem do Radíkova. Bude nutné důrazně upozornit i místní občany na
nevhodnost parkování na chodnících a ve vjezdech k RD a opakované nedodržování rychlosti
v Radíkově. Informace do Zpravodaje č.4/2020, nutnost lepšího dozoru MP a PČR.
Diskuse k rychlosti 70 km/hod v lesním úseku Radíkov - Sv. Kopeček – skutečnou rychlost
nutno přizpůsobit okolnostem (pohyb lidí o víkendech, parkování v exponované dny, v noci
pohyb zvěře a pod). Rychlost byla odsouhlasena odbornými orgány PČR a MMOl.
G) Nové požadavky na SMOl „odd. KMČ a DP“ k řešení, stanovisko k úkolům.
a) KMČ bude reagovat na zaslané vyjádření RMO ke sběrovým sobotám (podzim 2020). Ze
strany příslušného odboru MMOl zatím neuzavřeno. Přítomní na jednání KMČ předběžně
souhlasili s uvolněním finančních prostředků KMČ pro podzimní sběrovou sobotu (z jednání
KMČ dne 8.6.2020). Předpokládá se klasická podoba sběrové soboty se svozem v rozsahu
cca 3 hodin. Určeno pouze pro občany MČ Radíkov.
Bude nutné porovnat cenu firmy Smětal a TSMO a.s. TSMO a.s. cenu zatím pro KMČ ve
městě Olomouci nestanovily.
b) KMČ v obvodu této MČ Radíkov nepožaduje doplnění názvů ulic. Stávající systém značení
ulic je dostačující.
c) Úkol k prověření zastávek MHD (pasport): KMČ č.21 Ol.-Radíkov nemá žádné požadavky
ve věci zastávek MHD (čekárna vyhovuje, poslední údržbu financovala KMČ, nástupní hrany
na 4 místech nástupu jsou dle KMČ v pořádku. Pravidelně nutno obnovovat vodorovné
dopravní značení).
H) Schválení usnesení, výsledky hlasování.
Přítomní k obdržené verzi č.5 k 13.7. (přehledné tabulky rozpočtu KMČ na rok 2020 a jeho
čerpání) neměli připomínky. Bude dále průběžně sledováno a aktualizováno.
I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).
J) Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 3. srpna 2020 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,05 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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