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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 08/2020 

konané dne 03.08.2020 – 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. arch. Milan Obenaus  
                            Ing. Miroslav Rešl 
                            Ing. Lukáš Krbeček   
                            Mgr.et. Ing. Martin Müller                                                      
                            p. Františka Prášilová                                                         
                            p. Ivo Škvařil                                                            
                            p. Jaroslav Kováčík  
     Omluven:       Ing. Jan Bednář   
     
 KMČ byla dne 03.08.2020 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 (13.07.2020 do 03.08.2020). 
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, stanovisko k úkolům. 
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 13.07.2020 nebyly připomínky.  
      
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 13.07.2020:   
 

Ad 1) V návaznosti na rozhodnutí RMO v mezidobí 13.7. – 3.8.2020 byl stanoven systém 
podzimních sběrových sobot, které budou finančně kryty z rozpočtu SMOl. Do systému je 
zařazena i MČ Radíkov. Svoz bude jako v minulých letech ve stanovenou sobotu s tím, že doba 
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svozu z parkoviště ul. Pujmanové je stanovena časově na 3 hodiny. Termín svozu bude sdělen 
SMOl, příp. TSMO a.s. 
     Tímto se uvolnily naší KMČ finanční prostředky ve výši cca 60 000,- Kč k dalšímu využití pro 
potřeby MČ Radíkov. Poslední verze tabulky čerpání finanční prostředků bude po jednání 
komise dne 3.8.2020 aktualizována. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr): 

 
1. Plán práce od TSMO a.s. na měsíc srpen 2020. 
2. Email od KMČ Černovír a Klášterní Hradisko – ve věci používání sekaček, motorových pil a 

podobně ve dnech pracovního klidu, žádost o stanovisko.  
3. Požadavek od chatařů na sečení trávy na účelové komunikaci v lokalitě Zahrádky, - bylo 

přeposláno na Ing. Štěpánkovou.  
4. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Ol.-Radíkov. 

 
C) Odeslaná pošta (výběr):   

 

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

2. Tabulka návrhu odměn členům KMČ za červenec 2020, odeslání Ing.et. Ing. Hejdová, Bc. 
Horňáková. 

3. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Ol.-Radíkov. 
 

      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 %), probíhá výroba 
                   mobiliáře, bude navazovat montáž. Sleduje Ing. Bednář.                   

- opravných pracích na místních komunikacích (cca 300 000 Kč), opravné práce hotovy, 
došlo k poškození opravené komunikace na ul. Na Suchých loukách, poškození řeší Ing. 
arch. Obenaus s majitelem parcely/stavby. Zůstávají k nacenění od p. Čecha z TSMO a.s.  
a realizaci dodatečné akce (spojovací komunikace Na Pevnůstce, Zedníkova a ul. 
Náprstkova).   

- 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). Stále 
nedořešeno i přes urgenci. 

- tom, že místní SDH připravuje na 5. září tradiční akci „Ahoj prázdniny“ pro děti ale i 
podvečerní posezení pro dospělé na hřišti za prodejnou. 

- 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 neuspokojivý, hrubá seč byla ve dvou etapách 
provedena až koncem července 2020. Horní hřiště bylo na mimořádný požadavek KMČ 
sesečeno v posledním červencovém týdnu. Příprava na fotbalový zápas roku…. 

- tom, že sdílená knihovnička v čekárně MHD je využívaná. 
- tom, že Radíkovský informační zpravodaj č. 4/2020 vyjde 26.8.2020. 
- tom, že dne 15.7 proběhla schůzka předsedy na MMOl u investičního náměstka JUDr. 

Majora a Ing. Langra 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. Jde o 
uvolnění finanční prostředků cca 1,2 mil. Kč na zahájení výběrového řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace (PD) a navazující zpracování PD včetně získání 
stavebního povolení (záležitost 1,5 roku).  

- možných aktivitách související s využitím plochy za prodejnou HRUŠKA. Záměr na 
vybudování nového tenisového kurtu na této ploše není reálný, jak prostorově, tak i 
navazující vydané platné ÚR s cílem dosáhnou vydání stavebního povolení v dalším 
období na rozšíření HZ.   

- nových vyhláškách a to OZV č.5/2020 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, ochraně veřejné zeleně apod., OZV č.10/2020 o zákazu bivakování a 
táboření na veřejných prostorách, OZV č. č.6/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích.  

- provedených urgencí na TSMO a.s. (oprava příčného lapače na ul. U Skalky, neprovedení 
odvozu nádob s plasty na ul. Přehradní, odvoz plné nádoby s upotřebenými oleji).  

- požadavku chatařů z lokality Zahrádky na provádění sečení 2. části přístupové účelové 
komunikace. Požadavek byl zaslán na MMOl – Ing. Štěpánková (záležitost plánu sečení 
na rok 2021). 
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- zajištění vyčištění okapů, lapačů na budově prodejny HRUŠKA a objektu Náprstkova 1 a 
opravu krytiny na žluté zvonici. Bude požádána SNO a.s. p. Malík.   

- nevhodnosti nočních procházek majitelů psů se psy po Radíkově brzy ráno, anebo po 22 
hodině s ohledem na stížnosti občanů na štěkající ostatní psy. 

     
     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. 

 
    F) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů. 
 

- Mgr.et. Ing. Martin Müller – se kladně vyjádřil k provedenému zásahu do zarostlé úvozové 
cesty v prodloužení ul. Náprstkova. Poděkování místnímu občanovi. 
 
-  v diskuzi na jednání KMČ dne 3.8.2020 přítomní členové včetně písemného stanoviska Ing. 
Bednáře nesouhlasili se záměrem realizace tenisového kurtu v daném prostoru za prodejnou 
HRUŠKA. Prostor je třeba ve stávající podobě ponechat pro aktivity dětí i dospělých, 
společenské setkávání občanů a pořádání dalších akcí. Pokud jsou zájemci o tenis na řádném 
kurtu je třeba hledat prostor pro tento sport v okolních lokalitách (např. Samotíšky, Véska 
apod.) 
 
- Došlo již k druhému poškození patníku a to na ul. Pujmanové a začátku ul. Lošovská. 

Bude nahlášeno na TSMO a.s. a požádáno o opravu, pokud je toto reálné.   
                                 

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

        
a) KMČ požaduje cestou odd. KMČ a DP Městskou policii Olomouc o pravidelnou kontrolu 
vhodnosti/nevhodnosti parkování na ul. Malinovského a na ul. Na Pevnůstce (především 
v obloucích). Je třeba plně využívat k odstavování vozidel vlastní pozemky majitelů aut nebo 
parkoviště.   

    
  H)  Schválení usnesení, výsledky hlasování.  

 
        Členové KMČ předloží předsedovi do 31.srpna 2020 návrhy na vhodném využití částky 60 000,-  
         Kč určené původně na sběrovou sobotu 2020. Předseda před jednáním KMČ zašle členům    
         komise aktualizovanou verzi přehledné tabulky rozpočtu KMČ na rok 2020 a jeho čerpání. 

                                                                                                                                                     
  I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).   
 
 
  J) Závěr jednání KMČ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 7. září 2020 v 19,00 hod.   
      
     Jednání ukončeno ve 20,00 hod.  
     Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                               
     Zápis ověřil:                                                               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, Bc. Gambová (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).               


