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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 01/2021  

(Dálkové jednání mezi členy KMČ) 

konané ve dnech 15.01.-20.1.2021–MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1 
 
     V návaznosti na současný (krizový stav) byla MMOl (Bc. Horňáková) poskytnuta 
předsedům řada informací pro práci a plány KMČ na rok 2021 s cílem připravit podmínky 
pro běžnou práci vedení KMČ a zapojení dalších členů KMČ.    

                                                                                                                                                         

Kontakt na KMČ - kmc21@olomouc.eu  
                            Členové KMČ MČ Ol.-Radíkov,  
                            Ing. Jan Zvěřina, předseda – organizuje 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    
 
     V období od minulého jednání naší KMČ č. 12/2020 Ol.-Radíkov (14.12.2020) se průběžně řešily 
požadované věci pro činnost komise z poskytnutých informací od Bc. Horňákové. 
 

1) V rámci schváleného rozpočtu SMOL byly pro využití KMČ schváleny následující částky: 
a) 135 000,- / KMČ na „provoz“ (nákup služeb, materiálu, občerstvení, podpora SDH, 

propagace tiskovin apod. Nutné zpracovat jako každý rok návrh rozpočtu KMČ do 
30.3.2021. 

b) 300 000,-/KMČ na estetizaci (výsadba zeleně mezi točnou-parkovištěm),  
výměna starých pouličních světel za chytré LED osvětlení na etapy, cvičební stroje 
za prodejnou - prověření, měření rychlosti vozidel se záznamem na ul. 
Malinovského, asi zápůjčka). Tabulku položek odeslat do 15.3.2021.   

c) 200 000,- na opravy komunikací dle rozhodnutí KMČ. TERMÍN pro určení akcí na rok 
2021 (vyplněné tabulky) do 15.3.2021. Nutno předložit p. Šulcovi a p. Čechovi z TSMO 
a.s. V návaznosti na možnosti počasí bude provedena obchůzka v terénu co nejdříve. 
- Lokalita ul. Na Suchých Loukách, drobné opravy.  
- MK do lokality Zahrádky – oprava příjezdové cesty k chatám (prověřit). 
- Ul. Náprstkova, oprava mříže.  
- Oprava obrubníky - spojovací komunikace ul. Zedníkova-Na Pevnůstce. 
- Posouzení ulice k Hornímu hřišti. 

2) Stížnosti obyvatel s trvalým bydlením na ul. Na Suchých loukách. Příjezdová 
komunikace nevyhovuje, jak šíří cesty, tak i stavem povrchu. (Je zpracováno ÚR.  Bylo 
zadáno KMČ, předpokládaný investiční náklad 15 mil. Kč., informace poskytnuty). KMČ MČ 
Radíkov není schopna tento stav s ohledem současný stav ekonomiky řešit.   

3) Mezi předsedou a členy KMČ proběhne výměna informací formou emailu (dálkové emailové 
projednání) a to ve stanoveném termínu (reakcí, doplněním informace a pod.).  
Tato informace bude odeslána členům KMČ do 15.1.2021. 
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4) Doplňující informace pro komisi MČ Radíkov:   
 

a) V 1. týdnu r. 2021 ukončil pracovní činnost p. Kouřil na základě rozvázání pracovního poměru 
od TSMO a.s. z důvodů úspory pracovníků. 

b) Dne 12.1.2021 proběhlo na místě v Radíkově jednání mezi vedoucím úseku TSMO a.s. p. 
Kollárem a Ing. Zvěřinou předsedou KMČ ve věci zajištění a systému úklidu a údržby v lokalitě 
Radíkov. Režim bude zveřejněn (asi 2 dny v týdnu). Bude využíván k úklidu i pracovník TSMO 
a.s. z Lošova.   

c) Zimní údržbu opět provádí najatá firma pod vedením Ing. Knappa.  
d) Ve středu 13.1.2021 proběhlo za účasti vedení SMOl v čele s primátorem, investičním 

náměstkem JUDr. Majorem, Ing. Langrem, médii a dalšími odbornými pracovníky slavnostní   
zahájení s ukázkou Varovného informačního systému SMOl.  Budou probíhat další práce 
spojené s oživením a doladěním celého systému během ledna a února 2021.    

 
5) Prosím o potvrzení přijetí emailu. 

Požaduji v návaznosti na výše uvedené informace Vaši reakci pouze písemně emailem na 

adresu jan.zverina@email.cz  k jednotlivým položkám, a to v termínu do 20.1.2021.  
 
Pokud nebudete na výše uvedenou korespondenci v termínu reagovat 
považuje se absence nevyjádření se za Vaši nepřítomnost. 

 
  
 
     
  
      
      
     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).          

Účast na dálkovém jednání mezi členy KMČ) 

konané ve dnech 15.01.-20.1.2021–MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1 
 

1) Ing. Jan Bednář  
2) p. Ivo Škvařil 
3) Ing. arch. Obenaus Milan  
4) Ing. Rešl Miroslav   
5) p. Prášilová Františka                                                                
6) p. Jaroslav Kováčik 
7) Ing. Lukáš Krbeček  
8) Ing. Jan Zvěřina – předseda   …….    za správnost  

 
Odesláno emailem dne 25.1.2021.  
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