ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 04/2021
(Dálkové jednání mezi členy KMČ)
konané ve dnech 06.04.-09.04.2021-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-duben 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 (2.3.-07.03.2001) se
průběžně řešily požadované věci pro činnost komise z poskytnutých informací od Bc. Horňákové i
občanů.
1) V provozu je každou středu v době od 13 hod. do 16,30 hod. na Detašovaném pracovišti
MMOl – přítomen p. Pešata. Je možnost uhradit poplatky za komunální odpad a psy.
2) Každou středu od 15. hod. do 17. hod. je v provozu i místní knihovna.
3) Dne 27.3.2021 byla zorganizována p. Alešem Morbitzerem akce „Ukliďme Česko“ s podporou
Ing. Jasinského (vybavení – kleště, pytle a odvoz odpadků) a TSMO a.s. Byla zvolena forma
rodinné pochůzky (rodiče a jejich děti) ve stanovených úsecích se zaměřením na cesty a lesy
kolem Radíkova, které byly poznamenány výskytem pohozených roušek, kapesníčků a
podobně, jako důsledek zvýšeného pohybu lidí z obce Olomouc.
4) KMČ s ohledem na havarijní stav plynové kotle na prodejně HRUŠKA (majetek SMOl)
projednala ze SNO a.s. p. Machem v součinností s odbornou firmou dne 15.3.2021 výměnu
plynového kotle, který po 21 letech dosloužil.
5) Svátky jara Velikonoce s ohledem na omezení vydaná vládními nařízeními (coronavir 19)
budou bez tradičních pochůzek děvčat na jedličku, klukům odpadlo i klapání. Tradici
Velikonoc připomněly jen velikonoční výzdoby předzahrádek rodinných domů a probouzející
příroda.
6) Pokud umožní podmínky krizového stavu uspořádat místnímu SDH Ol.-Radíkov sběr
kovového odpadu tradičním způsobem (svoz od RD občanů) bude toto včas oznámeno a
plakátováno.
7) KMČ i přes omezené finanční prostředky pro rok 2021 prověřuje možnost uspořádat podzimní
sběrovou sobotu září/říjen. Rozsah asi podobný jako v roce 2020 – přistavení kontejnerů na 3
hodiny jen pro místní občany v době 8,00 – 11,00 hod. Vše je v jednání. KMČ bude hledat i
cenově výhodnou firmu k zajištění sběrové soboty.
8) 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).
9) 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.
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10) 23.3. proběhlo místní šetření s vedoucím úseku věř. osvětlení TSMO p. Svitavským. Byly
upřesněny sloupy (20 ks) na kterých dojde k výměně starých osvětlovacích těles za úsporná
ledková svítidla.
11) Dne 23.3. v podvečerních hodinách došlo k výpadku veřejného osvětlení v Radíkově kromě
ulice Pod Bořím. Na základě kontaktu s pohotovostí TSMO byla závada v krátkém čase
odstraněna.
12) Předpokládáme výsadbu zeleně na ploše mezi točnou a parkovištěm (ul. Pujmanové).
13) Dochází k přeplňování kontejnerů plasty a papírem na konci ul. Malinovského zejména
z odjíždějících aut. Využívejte k odložení tříděného odpadu z aut i stání kontejnerů na točně
autobusů a u prodejny Hruška. Požádejte si prosím TSMO a.s. o pojízdné nádoby na papír a
plasty na svůj pozemek k RD, které mají svůj svozový režim.
Tato informace odeslána členům KMČ do 06.04.2021 a následně ještě doplněna
o připomínky členů KMČ.
Prosím o potvrzení přijetí zaslaného návrhu Zápisu č. 04/2021.
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 09.04.2021.

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 06.04.-09.04.2021–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
NE
p. Jaroslav Kováčik
ANO
Mgr.et. Ing. Martin Müller
ANO
Ing. Jan Zvěřina – předseda KMČ za správnost… ANO
V období od odeslání návrhu zápisu 31.3.2021 budou do 6.4.2021 průběžně doplňovány a řešeny další
informace.
Konečná verze tohoto zápisu odeslána všem členům komise emailem
dne 9.4.2021 dle rozdělovníku.
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