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(Jednání KMČ dle pokynů MMOl v listopadu č. 11/2020 bylo zrušeno) 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 12/2020 

konané dne 14.12.2020 – 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                                                                                                            
                            p. Františka Prášilová                                                         
                            p. Ivo Škvařil                                                            
                            p. Jaroslav Kováčík  
                            Mgr.et. Ing. Martin Müller   
                            Ing. Lukáš Krbeček    
     
 KMČ byla dne 14.12.2020 usnášení schopná.  
      
Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs. 
 
     Program jednání KMČ. – přítomnými schválen.  
 

A) - Schválení zápisu z jednání KMČ (6. říjen až 14.prosinec 2020), vyhodnocení plnění úkolů. 
B) - Došlá pošta (výběr). 
C) - Odeslaná pošta (výběr). 
D) - Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého   

  jednání (od 05.10. do 14.12.2020). 
E) - Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP.  
         Bc. Horňákové v období od 6. října, listopad až do 14.12.2020 – 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 jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů. 

      
 K zápisu z jednání KMČ č.10/2020 ze dne 05.10.2020 nebyly připomínky.  
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B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr) za období od 6.10. do 14.12.2020: 

 
1. Email 12.10. – problémy s distribucí Olomouckých listů (řešeno s p. Hálou a Českou poštou).  
2. Email: - Připomínky ke stavu ulice Na Suchých loukách. Část ulice (2/3) nemá zpevněný 

povrch, deštivé počasí, výstavba RD. 
3. Email-zrušení plánovaného jednání RMO s KMČ Lošov, Droždín, Radíkov – rozhodnutí 

MMOl.   
4. Email – zrušení pejskařské akce Musching Pod věží (cross). 
5. Emaily – dokončení ošetření památného stromu „Křížkův dóbek“. Finančně uzavřeno. Náklady 

ve výši 8 603,- Kč byly uhrazeny z dotací MŽP. 
6. Korespondence ve věci zajištění PF 2021. 
7. Emaily - průběžné informace o fungování MMOl. 
8. Informace z jednání krizového štábu MMOl. 
9. Email ve věci možnosti hlasování per rollam. 
10. Informace MMOl ke sběrovým sobotám: RMO rozhodla o úhradě z prostředků TSMO a.s., 

v roce 2020 byla 1 sběrová sobota. 
11. Pozvánka na místní šetření od MMOl – p. Šulc ve věci stavu účelové komunikace lokalita 

Náprstkova-Zahrádky. Schůzka 20.11.2020.  
12. Email Bc. Horňákové ve věci dokončení prací v MČ Radíkov – opravy dřevěných prvků 

v rámci „Estetizace 2020“. Nutno informovat do 10.12.2020. 
13. Email k uzavření čerpání finančních prostředků za rok 2020 – k 4.12.2020.  
14. Email od nám. primátora Kolářové – nastavení kritérií pro čerpání prostředků ze segmentu 

„Estetizace 2021“.   
15. Email ze dne 1.12. – potvrzení a příslib ošetření stromů na pozemku města v MČ Radíkov 

bude v době vegetačního klidu (Ing. Steigerová – zeleň MMOl).  
 

     C) Odeslaná pošta (výběr):   

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

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

3. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Ol.-Radíkov. 
4. Email – žádost KMČ o provedení ošetření stromů (suché větve, jmelí) ul. Náprstkova, 

Přehradní, Na Pevnůstce – adresováno na Ing. Štěpánkovou.   
 

      D) Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od 06.10. do   
           14.12. 2020 
          Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:  
            -     akci „Estetizace 2020“ – oprava celého mobiliáře v MČ Radíkov, náklady cca 300 000 Kč  
                  byla dokončena v termínu. Fakturace byla do 4.12.2020 (zajistil Ing. Bednář)  

- místním šetření dne 20.11. v chatové oblasti Náprstkova-Zahrádky za přítomnosti p. Šulce  
z odboru dopravy MMOl, chatařů, předsedy KMČ. Přístupová cesta v návaznosti na 
přidělené finanční prostředky KMČ bude upravena v roce 2021. 

- uvažovaných opravách na místních komunikacích v r. 2021, záměry v segmentu 
„Estetizace 2021“ apod. Výsadba stromů v prostoru zeleného pásu točna bus – parkoviště, 
nová úsporná svítidla veřejného osvětlení.  

- opravných pracích na místních komunikacích. Nedošlo k realizaci některých zakázek 
z důvodů kapacity zhotovitele. Např. dodatečně naceněné akce (spojovací komunikace Na 
Pevnůstce, Zedníkova a ul. Náprstkova - úprava nátoku do kanalizace). Bude posouzen 
stav cesty k Hornímu hřišti. Akce by měly být realizovány v roce 2021. 

- provedené revizi všech plynových topidel v objektu Náprstkova 1 a v prodejně Hruška ul. 
Na Pevnůstce. Po personální změně na SNO a.s. byl zástupce p. Mach seznámen na 
místě s objekty prodejna Hruška a Náprstkova 1 a potřebami opravných prací a 
budoucnosti tohoto objektu.  

- dopravním značení (dále DZ) na ul. Přehradní. Bylo jednáno s p. Holým z MMOl o změně 
DZ, (jednání proběhlo 10.6.2020, bude navazovat nové místní šetření na ul. Přehradní). 
K posouzení je i povrchová úprava štěrkové plochy v r. 2021. 

- probíhajícím výběrovém řízení na předsedu představenstva TSMO a.s.  
- termínu vydání Radíkovského informačního zpravodaje č. 6/2020, vyjde v 51. týdnu 2020. 
- zajištění vyčištění okapů a lapačů na budově prodejny HRUŠKA a objektu Náprstkova 1 a 

opravu krytiny na žluté zvonici, požádána SNO a.s. Zatím realizováno na prodejně. Bude 
se urgovat. Bude realizováno v období, kdy nejsou okapy zamrzlé.   
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- dopisu MUDr. Štefky ve věci stavu ul. Na Suchých loukách. Do 2 dnů mu byly poskytnuty 

emailovou poštou informace – sdělení co zajistila KMČ, celá akce a její postup je vázán na 
blokaci bývalého majetku Lichtenštejnského (spor s ČR), a také na vstřícnosti MMOL – 
odboru investic a odboru dopravy s ohledem na stav ekonomiky SMOl, tento stav řešit.  

- adventní výstavce, kterou uspořádal SDH Ol.-Radíkov a rozsvícení vánoční výzdoby u 
žluté zvonice a na budově Náprstkova 1.  Hasičům i ostatním, kteří se na akci podíleli patří 
poděkování. KMČ podpořila tuto akci finančními prostředky ze svého rozpočtu ve výši cca 
20 000,- Kč. Hasičům patří poděkování za přípravu předvánočních akcí.    

- zajištění zpracování Radíkovského informačního zpravodaje 6/2020 (roznos v 51 týdnu, 
zajištění PF 2021 pro občany MČ Radíkov i pro vybrané pracovníky MMOl, TSMO a.s. i 
pro Klub seniorů.   

- provedení opravy příčného lapače na ul. U Skalky (nová betonová štěrbina). 
- korespondenci s Ing. Hrbáčkovou ve věci převzetí správy majetku v MČ Radíkov (po 

ukončení pracovního poměru p. Brázdové), údržba kolem vodárenské nádrže, studny 
dokončení administrativy týkající se vodárenské nádrže (provozní a manipulační řád 
apod.)  

 
     E) Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP  

   Bc. Horňákové pro rok 2020/2021 – upřesnění 
 

1) Důležité informace budou i v dalším krizovém období předávány elektronicky členům KMČ i 
v mezidobí měsíčních porad. UPOZORNĚNÍ – sledujte svou emailovou korespondenci 
průběžně.  

     
    F) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů. 
             

1) Ing. arch. Obenaus seznámil přítomné se současným staven ulice Na Suchých loukách 
a o nutnosti provedení opravy povrchu vozovky s ohledem na stížnosti obyvatel nových 
RD a chat, kde je dnes trvalé bydlení občanů. Bylo dohodnuto, že počátkem roku 2021 
bude svoláno místní šetření na místě samém za přítomnosti TSMO a.s. p. Čech, zástupce 
odboru dopravy p. Šulc a zástupců KMČ. Vhodná bude i přítomnost zástupce z řad 
obyvatel této ulice. 

2) Ing. arch. Obenaus přednesl návrh na využití prostředků estetizace. Předložené návrhy    
(úprava komunikace Na Suchých loukách a navržené měření rychlosti) dle nastavených 
kritérií pro čerpání estetizace budou konzultovány na odd. VVI a posouzeny na dalším 
jednání KMČ a to 4.1.2020.     

3) Mgr.et. Ing. Martin Müller k vydanému PF 2021 sdělil připomínky a navrhl řešení v podobě 
práce profi fotografa.  
Dodatečně k danému sděluji: Nic nebrání na dalším období dodat pro další roky vhodné 
místní zimní motivy pro PF. K dispozici musí být v říjnu pro zajištění tisku. KMČ tato PF 
dělá od roku 1998. Bude dán odkaz na stránky KMČ č. 21 Ol. - Radíkov k nahlédnutí 
dosud vydaných novoročenek. Občané byli několikráte vyzýváni k zapojení a zaslání 
fotografií. 

  

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

           Trvalý požadavek KMČ:  
a) KMČ žádá 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.  

   
Na jednání komise dne 14.12.2020 neproběhlo žádné hlasování a navazující rozhodnutí.  

                                                                                                                                                     
I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).   

 
 
 J) Závěr jednání KMČ    
     Předseda poděkoval všem členům KMČ za práci v roce 2020 s přáním pevného zdraví a úspěchů  
     v dalším období roku 2021. 
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     Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 4. ledna 2021 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).          
 


