ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 03/2021
(Dálkové jednání mezi členy KMČ)
konané ve dnech 02.03.-07.03.2021-MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1
V návaznosti na pokračující krizový stav byly MMOl (Bc. Horňáková) poskytovány
předsedům průběžně informace pro činnost KMČ v období leden-březen 2021 s cílem řešit
v místě působnosti komise pokyny MMOl i místní problematiku.
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. 02/2021 Ol.-Radíkov (05.02.-08.02.2001) se
průběžně řešily požadované věci pro činnost komise z poskytnutých informací od Bc. Horňákové i
občanů.
1)
Dne 9.2.2021.2021 byly předsedovi KMČ MČ Radíkov předány p. A. Morbitzerem v tištěné
podobě záměry související s úpravou hřiště za prodejnou HRUŠKA a návrh úprav na
víceúčelové hřiště. Připojený text s návrhem na úpravy hřiště podepsalo 64 občanů MČ
Radíkov.
Podklady běhen měsíce února 2021 byly zaslány členům KMČ k seznámení a budou
dálkově projednány se členy KMČ č. 21 Ol.-Radíkov. Do 1.3.2021 se 7 členů KMČ vyjádřilo
pro pokračování záměru na dokončení HZ Radíkov, víceúčelový objekt. Pro danou
lokalitu (prostor za HZ Radíkov, víceúčelový objekt) je vydáno MMOl platné územní
rozhodnutí ze dne 29.11.2019 na rozšíření HZ v souladu se zpracovanou dokumentací pro
ÚR, které řeší i budoucí upravený prostor hřiště s napojením na HZ Radíkov, víceúčelový
objekt na prostor stávajícího hřiště.
KMČ již v roce 2020 jednala s vedoucím odboru ochrany Ing. Langrem ve věci sportoviště
a vedoucímu ODÚR Ing. Černému byl zaslán dopis od Ing. Langra ve věci řešení sportoviště
na parcele č. 495 k.ú. Radíkov u Olomouce („Jemelkova louka“ - biokoridor“).
Předseda KMČ jednal dne 3.3.2020 s Bc. Horňákovou na MMOL a předložil další
informace o stanovisku KMČ MČ Radíkov, tak i podané záměry od p. Morbitzera k dalšímu
projednání cestou odd. DP a KMČ a k dalšímu posouzení podkladů odborným útvarům SMOl.
2)
Mezi předsedou a členy KMČ proběhne výměna informací (forma dálkového projednání) a
to ve stanoveném termínu (reakcí, doplněním informace apod.).
3)
Dle sdělení p. Bc. Horňákové ze dne 23.2.2021 by měla proběhnout tradiční akce „Ukliďme
Česko“. Letos pokud to umožní podmínky krizového stavu, by byla akce pořádána 27. 3.
2021. Akci bude podporována TSMO a.s., stejně jako v letech minulých. To znamená, že
TSMO, a.s. poskytnou pytle, sběrové kleště a zajistí odvoz sebraného odpadu. Tohle je
informace ke dni 23.2.2021. Jaká situace bude za měsíc, to nedokáže nikdo odhadnout.
Pokud vláda tenhle druh akcí povolí, tak se bude konat. S pozdravem Ing. Petr Jasinský.
Vzhledem k platnosti nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. od 1. 1. 2021, řeší
nepovolené skládky odpadů na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SMOL dle §14 odst. 3
výše zmíněného zákona obec s rozšířenou působností. Proto požadavky týkající se této problematiky zasílejte na odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy
odpadů.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pokud umožní podmínky krizového stavu uspořádat místním SDH Ol.-Radíkov provedení
sběru kovového odpadu tradičním způsobem (svoz od občanů) bude toto včas oznámeno a
plakátováno.
SMOl vydalo koncem 22. února 2021 brožuru o 112 stranách „Plníme programové
prohlášení rady města 2018–2022 První poločas:“ (veřejná kontrola, jak rada města plní
programové prohlášení.)
Najdete na stránkách MMOl pod :
https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/23_/23530/plnime-pprmo-2018-2022.cs.pdf
Dne 1.3.2021 proběhla pochůzka s projektantem a zástupci firmy CETIN v trase budoucí
pokládky optokabelu („rychlý internet“) v MČ Radíkov. Dojde k pokládce optického kabelu od
Telekomunikační věže nad Radíkovem napříč MČ Radíkov k panelu (rozvaděči) na okraji
Radíkova v místě odbočení ul. Na Suchých loukách (cca 1 300 m).
Doplňující informace pro komisi MČ Radíkov:
Dle informací odboru ochrany bude probíhat postupné dolaďování informačního systému a
v MČ Radíkov (březen). Možno nahlásit předsedovi KMČ nebo p. Pešatovi místa se špatnou
slyšitelností.
V 8. týdnu bylo jednáno ve věci opravy místní komunikace Náprstkova-Zahrádky s odborem
majetkoprávním MMOl a vlastníkem části parcely na přístupové komunikaci p. Ing.
Študentem.
Předpokládáme výsadbu zeleně na ploše mezi točnou a parkovištěm (ul. Pujmanové).
Tato informace byla odeslána členům KMČ do 02.03.2021 a následně ještě doplněna.
Bod 1) byl dne 4.3.2021 doplněn o info z jednání Bc. Horňákovou.
Prosím o potvrzení přijetí zaslaného návrhu Zápisu č. 03/2021 (proběhlo).
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 07.03.2021.

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 02.03.-07.03.2021–MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1
Členové KMČ MČ Radíkov, kteří se účastnili dálkového jednání komise:
Ing. Miroslav Rešl
ANO
Ing. arch. Milan Obenaus
ANO
Ing. Jan Bednář
ANO
Ing. Lukáš Krbeček
ANO
p. Františka Prášilová
ANO
p. Ivo Škvařil
ANO
p. Jaroslav Kováčik
ANO
Mgr.et. Ing. Martin Müller
ANO
Ing. Jan Zvěřina – předseda KMČ za správnost… ANO
V období od odeslání návrhu zápisu 2.3.2021 budou do 7.3.2021 průběžně doplňovány a řešeny další informace.
Konečná verze tohoto zápisu odeslána všem emailem dne 07.3.2021 dle rozdělovníku.

-2-

