ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 10/2020
konané dne 05.10.2020 – 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
Ing. Lukáš Krbeček
KMČ byla dne 05.10.2020 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 (07.09.2020 do 05.10.2020).
- 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 07.09.2020 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 07.09.2020:
Ad 1) V návaznosti na rozhodnutí RMO byly stanoveny termíny podzimních sběrových sobot,
které byly finančně kryty z rozpočtu SMOl. Do systému je zařazena i MČ Radíkov.
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V Radíkově proběhla sběrová sobota TSMO a.s. dne 3. října 2020 a to v prostoru parkoviště na
ul. Pujmanové. Doba svozu byla stanovena časově na 3 hodiny a to od 8,00 – 11,00 hod.
Občané mohli odpad ukládat do přistavených kontejnerů dle pokynů pracovníků TSMO a.s.
B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr):
1. Dopis elektronicky ze dne 23.9.2020 nám. primátora E. Kolářové ve věci „ESTETIZACE
2021“, pokyny, pravidla, termíny. Soupis návrhů za komisi do listopadové schůze 2.11.2020.
2. Email 30.9. od TSMO a.s. „Plán práce od TSMO a.s. na měsíc říjen 2020.“
3. Email k problematice využití elektrokoloběžek v MČ Radíkov.
4. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Ol.-Radíkov.
5. 11.9. informace Bc. Horňákové pro KMČ o rozhodnutí RMO o pokračování výjezdních
zasedání RMO – termín na jednání v Lošově dne 12.10.2020 pro KMČ Lošov, Droždín,
Radíkov. Téma k presentaci Radíkova bylo odesláno v termínu. Následně akce RMO zrušena
- problematika coronaviru.
6. Email z 1.10. pokyny Bc. Horňákové k zabezpečení jednání KMČ v říjnu 2020 – opatření
v souvislosti s coronavirem.
7. Email z 30.9.2020 k propagaci akce „Jarní etapa Flory Olomouc“.
C) Odeslaná pošta (výběr):
1. Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za září 2020.
2. Tabulka návrhu odměn členům KMČ za září 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“ – oprava části mobiliáře, náklady cca 150 000 Kč (50 %), v 38.
týdnu byla zahájena výměna vadných prvků mobiliáře.
- jednání KMČ odsouhlasilo avizovaný přesun 60 000,- Kč na opravné práce cestou p. Bc.
Gambové (vystavení objednávky) pro TSMO a.s. s předpokladem dokončení prací na
opravách mobiliáře do 30.11.2020. 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). Oprava cesty k Hornímu hřišti bude v r. 2021.
- jednání s novým vedením provozního úseku SNO a.s. za přítomnosti p. Macha + 1
pracovník, a to na prodejně HRUŠKA a HZ Náprstkova 1.
- dopravní 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 cca 15.10.2020 – firma p. Macháčka. Termín dne
7.10. projednán s odbornou firmou telefonicky, vč. ZD Unčovice.
- výsledku voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020.
- nutnosti zakoupit novou vlajku ČR pro potřeby objektu Náprstkova 1.
- stížnosti související s pohybem nežádoucích osob v čekárně MHD a blízkém okolí. Byly
požádány TSMO a.s. o dosazení 2 ks nových svítidel a MPO byla požádána o provádění
kontrol v podvečerních a nočních hodinách.
- tom, že plánovaná akce Den obnovy lesa (17.10.) Radíkov a Sv. Kopeček je zrušena, zda
bude musherská akce, není rozhodnuto.
- zájmu na využívání elektrokoloběžek v lokalitě Radíkov. 2 hlasy pro, ostatní nesouhlas
především z důvodů neexistence cyklostezek, náročného terénu i vzdálenosti od města
Olomouce.
- probíhajícím výběrovém řízení na předsedu představenstva TSMO a.s.
- termínu vydání Radíkovského informačního zpravodaje č. 5, vyjde 22.10.2020
- 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

-2-

1) Důležité informace byly předávány členům KMČ i v mezidobí měsíčních porad.
UPOZORNĚNÍ – sledujte svou emailovou korespondenci průběžně. K zápisu je připojen
dopis od nám. primátora E. Kolářové z 23.9.2020. (estetizace 2021)
F) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů.
1) Úklid Radíkova:
- Mgr.et. Ing. Martin Müller – upozornil na rozkopávky na ul. Náprstkova, opravy Moravské
vodárenské a.s., lze předpokládat zapravení vozovky do 14 dnů.
2) Členové KMČ obdrží do týdne novou verzi č. 7. z 5.10.2020 /“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 20 000,- Kč
určené pro SDH Ol.-Radíkov k zajištění předvánoční akce „Rozsvěcování vánočního
stromečku“ spojené s tradičním setkáním občanů a příznivců Radíkova v předvánočním
období.
Do 15.11. 2020 bude rozhodnuto o využití dalších finančních prostředků KMČ v roce 2020
v návaznosti na plánované opravné práce na majetku města.
I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).
J) Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 2. listopadu 2020 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 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).
Příloha: Další stránka „ESTETIZACE 2021“

Dopis ze dne 23.9.2020 od nám. primátora E. Kolářové ve věci „ESTETIZACE 2021“, pokyny,
pravidla, termíny. Soupis návrhů členů KMČ předložte předsedovi do 30.10.2020 k projednání
na listopadové schůzi 2.11.2020.
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