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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 02/2021  

(Dálkové jednání mezi členy KMČ) 

konané ve dnech 05.02.-08.02.2021-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 činnost vedení KMČ a zapojení dalších členů KMČ. Cestou předsedy KMČ 
obdrželi členové KMČ aktualizovaný „STATUT KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ“ (znění platné 
od 25.1.2021) a „JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ“ (znění platné od 25.1.2021).         

                                                                                                                                                         

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 dálkového jednání naší KMČ č. 01/2021 Ol.-Radíkov (15.01.-20.01.2001) se 
průběžně řešily požadované věci pro činnost komise z poskytnutých informací od Bc. Horňákové.  
 

1) Dne 21.1.2021 proběhla v MČ Radíkov za účasti p. Čecha z TSMO a.s., p. Šulce z ODUR a 
předsedy KMČ pochůzka po vytypovaných lokalitách s cílem seznámit se s místy, kde budou 
provedeny opravné práce na MK (místních komunikacích). Z uvedené obchůzky po lokalitách 
(uvedené v Zápise č.01/2021) byly zpracovány orientační náklady na opravy komunikací 2021 
v místní části Olomouc-Radíkov po jednotlivých položkách. Celkové náklady byly kalkulovány 
na 209 890,- Kč (zpracoval p. Čech z TSMO a.s. obchodní zástupce). Protokol předán 
předsedovi KMČ. Rozpis oprav na MK byl uveden v zápise 01/2021. 

2) Proběhlo místní šetření za účasti TSMO a.s. vedoucí provozu VO p. Svitavského a p. Čecha – 
prověření možnosti výměny starých svítidel za úsporné LED osvětlení. Cenová nabídka je 
zpracovaná – náklady 230 000,- Kč. Bude hrazeno z položky „Estetizace“.  

3) KMČ bude z rozpočtu 2021 řešit měření rychlosti na příjezdu do Radíkova zápůjčkou panelu, 
případně jeho trvalým umístěním.  

4) Do opravy MK bude třeba zařadit i drobné úpravy na některých šachticích na chodnících 
/uvolněné - chybějící malé kostky/ na ul. Malinovského. Cena opravy 3 poklopů do 6 000,- Kč. 
Bude nutno zajistit převod finančních prostředků z rozpočtu KMČ 2021 z důvodů nadlimitních 
nákladů na MK.  

5) Problémy se zimní údržbou chodníků z důvodů parkování vozidel na chodnících a navazující 
stížnosti na neprovedení zimní údržby (ul. Malinovského). Sjednána náprava cestou MPO.                           

6) Mezi předsedou a členy KMČ proběhne výměna informací (forma dálkového projednání) a to 
ve stanoveném termínu (reakcí, doplněním informace apod.).  

 
Tato informace bude odeslána členům KMČ do 04.02.2021. 
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7) Doplňující informace pro komisi MČ Radíkov:   
a) TSMO a.s. mají nové vedení společnosti a to ředitel Ing. Pavel Dostál, Ing. Milan Štarnovský – 

ekonomicko-obchodní náměstek, Ing. Pavel Musil provozně technický náměstek.  
b) Mistr TSMO a.s. p. Fantula předložil rozpis úklidu Radíkova a Lošova. Úklid provádí p. 

Rozsíval (z Lošova). Členové KMČ obdrželi elektronicky rozpis jeho úklidu v lokalitě Radíkov. 
Informace jsou i ve vývěskách na prodejně a zastávce MHD. Byly dodány a vyvěšeny sáčky 
na psí exkrementy na obvyklá místa. Měl by naběhnou pravidelný odvoz/výsyp odpadkových 
košů. 

c) Dle informací odboru ochrany bude probíhat postupné zprovozňování informačního systému a 
jeho doladění v MČ Radíkov (únor, březen).   

d) TSMO a.s. provedli výměnu šedého velkoobjemového kontejneru u čekárny MHD, bude se 
zamykat. Klíč u řidiče TSMO a u místního pracovníka p. Rozsívala.  

e) Bude zakoupen z prostředků KMČ žebřík cestou odd. DP a KMČ pro zajištění bezpečného 
přístupu do půdního prostoru Náprstkova 1. 

f) Členové KMČ obdrží v 6. týdnu plán čerpání finančních prostředků KMČ na rok 2021 verze 2. 
g) Předpoklad vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.1/2021 (konec února). 

 
8) Prosím o potvrzení  přijetí zaslaného návrhu Zápisu č. 02/2021. 

Požaduji v návaznosti na výše uvedené informace Vaši reakci pouze písemně-dálkově na 

adresu jan.zverina@email.cz  k jednotlivým položkám, a to v termínu do 08.02.2021.  
 
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 05.02.-08.02.2021–MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1 

 
           Členové KMČ MČ Radíkov, kteří se účastnili dálkového jednání komise: 
 
           Ing. Miroslav Rešl    
           Ing. arch. Milan Obenaus                                                                                        
           Ing. Jan Bednář 
           Ing. Lukáš Krbeček 
           p. Františka Prášilová 
           p. Ivo Škvařil 
           p. Jaroslav Kováčik  

           Mgr.et. Ing. Martin Müller   
           Ing. Jan Zvěřina – předseda KMČ  za správnost… 
 

V období od odeslání návrhu zápisu 4.2.2021 byly do 8.2.2021 průběžně doplňovány a řešeny další informace. 
 

Konečná verze tohoto zápisu odeslána všem emailem dne 09.2.2021 dle rozdělovníku. 
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