ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 09/2020
konané dne 07.09.2020 – 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
p. Františka Prášilová
p. Ivo Škvařil
p. Jaroslav Kováčík
Mgr.et. Ing. Martin Müller
Omluven:
Ing. Lukáš Krbeček
KMČ byla dne 07.09.2020 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 (03.08.2020 do 07.09.2020).
- 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 03.08.2020 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 03.08.2020:
Ad 1) V návaznosti na rozhodnutí RMO byly stanoveny termíny podzimních sběrových sobot,
které budou finančně kryty z rozpočtu SMOl. Do systému je zařazena i MČ Radíkov.
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V Radíkově proběhne sběrová sobota TSMO a.s. dne 3.října 2020 a to v prostoru parkoviště na
ul. Pujmanové. Doba svozu je stanovena časově na 3 hodiny a to od 8,00 – 11,00 hod. Občané
budou moci odpad ukládat do přistavených kontejnerů dle pokynů pracovníků TSMO a.s.
Stavební suť se nebere. Akce je v MČ Radíkov plakátována.
B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr):
1. Plán práce od TSMO a.s. na měsíc září 2020.
2. Dopis/zápis z jednání z 8.3. (KMČ-SDH) sepsaný dne 12.8.2020 (p. Aleš Morbitzer) ve věci
areálu současného sportoviště za prodejnou Hruška a návrhy na jeho zlepšení.
3. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Ol.-Radíkov. Schůze SDH
11.9.2020
4. Pozvánky na akce od KMČ MČ Slavonín, MČ Chomoutov, guláš fest.
5. Pozvánka na „Kulatý stůl“ – „Kurz zdravého životního stylu“, vernisáž výstavy Ecce Homo.
6. Email z 24.8. od Bc. Horňákové – sdělení termínů a pokyny k podzimním sběrovým sobotám.
7. Pozvánka z 26.8.2020 na veřejné projednávání „Strategie zeleně v městě Olomouci“. (Mgr.
Přidalová).
8. 26.8. pokyny Bc. Horňákové pro KMČ, problematika koronaviru, roušky apod. (přípis MZ)
z 24.8.2020.
9. 27.8. pozvánka na jednání „Parkovací politika a hvězdicová cyklojízda (Olomoucko)“.
10. Požadavek nahlásit v termínu do 29.9.2020 Bc. Horňákové všechny pořádané akce v MČ
Radíkov v roce 2021 (pořádané po 22 hod.) s upřesněním místa času, odpovědné osoby
apod.
C) Odeslaná pošta (výběr):
1. Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za srpen 2020.
2. Tabulka návrhu odměn členům KMČ za srpen 2020, odeslání Ing.et. Ing. Hejdová, Bc.
Horňáková.
3. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Ol.-Radíkov.
4. Z podnětu KMČ Radíkov odeslán odborem ochrany Ing. Langrem dopis na odbor Odbor
dopravy a územního rozvoje vedoucímu Ing. Černému k prověření možnosti změny využití
pozemku na p.č. 495 k.ú. Radíkov u Olomouce (část plochy lokálního biokoridoru LBK 53)
jako plochy pro hřiště pro spolkové a kulturní vyžití. Bude nutno požádat o změnu ÚP.
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“ – oprava části mobiliáře - náklady cca 150 000 Kč (50 %), v 38.
týdnu bude zahájena výměna vadných prvků mobiliáře. Sleduje Ing. Bednář.
- opravných pracích na místních komunikacích. Zůstávají k nacenění od p. Čecha z TSMO
a.s. a realizaci dodatečné akce (spojovací komunikace Na Pevnůstce, Zedníkova a ul.
Náprstkova, úprava nátoku do kanalizace a oprava poškozených patníků ul. Lošovská a
Pujmanové).
- zajištění opravy WC na prodejně Hruška, na SNO a.s. je nový pracovník p. Mach místo p.
Malíka. Pan Mach požádán o schůzku na místě samém (prodejna HRUŠKA, HZ
Náprstkova 1).
- 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.
- ošetření „Křížkova dóbku“, proběhne odborné ošetření cca 15.10.2020 – firma p.
Macháčka.
- sběrové sobotě (kovový odpad 26.9.2020 – zajišťují SDH Ol.-Radíkov), sběrová sobota
TSMO a.s. 3.10.2020 v době od 8,00- 11,00 hod. parkoviště ul. Pujmanové.
- urgenci na mjpr. odboru p. Brázdová ve věci seče kolem přehrady, dodání provozního a
manipulačního řádu, vyčištění přelivového objektu.
- probíhajícím výběrovém řízení na předsedu představenstva TSMO a.s.
- tom, že veřejné projednávání „Parkovací politiky města Olomouce“ proběhne pro lokalitu
MČ Radíkov, Lošov, Droždín, Staré Hodolany a Bělidla, Pavlovičky Chválkovice, Holice,
Sv. Kopeček dne 17. září v 18,00 hod na ul. Hynaisova (MMOl).
- vydařené akci „Ahoj prázdniny“ dne 5.9., poděkování nejen těm, kteří akci připravili, ale i
všem kdo se do zábavy zapojili. Počasí akci přálo do 21,00 hod.
- že Radíkovský informační zpravodaj č. 5/2020 vyjde 22.10.2020.
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-

zajištění vyčištění okapů, lapačů na budově prodejny HRUŠKA a objektu Náprstkova 1 a
opravu krytiny na žluté zvonici, požádána SNO a.s. Zatím nerealizováno.

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.
1) Úklid Radíkova:
- Mgr.et. Ing. Martin Müller – upozornil na nedostatečný úklid trávy po sečení na ul.
Náprstkova (příkopy). V některých úsecích MK dochází při větších lijácích k vytékání vody ze
spár na MK apod.
- p. Prášilová upozornila na 2 vyvrácené patníky, bylo již nárokováno, proběhne urgence.
Připomínky k neuklizeným chodníkům na ul. Malinovského.
2) Členové KMČ obdrží následně novou verzi č. 6. z 7.9.2020 /“Plán akcí KMČ z finančních
prostředků KMČ na rok 2020/.
G) Nové požadavky na SMOl „odd. KMČ a DP“ k řešení, stanovisko k úkolům.
Trvalý požadavek KMČ:
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.
1) Přítomní členové KMČ po provedené rozpravě souhlasili s využitím částky 60 000,- Kč určené
původně na sběrovou sobotu podzim 2020. Předpokládá se realizace II. etapy oprav dřevěného
mobiliáře především na ulici Malinovského, točna bus a část ulice Na Pevnůstce a Náprstkova
ještě v roce 2020. KMČ požádá Bc. Horňákovou (Bc. Gambovou) o vystavení objednávky na
TSMO a.s. Termín dokončení zakázky do 30.11.2020. Ing. Bednář sleduje zakázku.
2) Aktualizovanou verzi přehledné tabulky rozpočtu KMČ na rok 2020 (verze 6 z 7.9.2020) a
jeho čerpání obdrží elektronicky členové KMČ.
3) Do 31.10. 2020 bude rozhodnuto o využití finančních prostředků KMČ v roce 2020.
I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).
J) Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 5. října 2020 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19,55 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).
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