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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 05/2021 

konané dne 03.05.2021 – 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 
                            Ing. Lukáš Krbeček   
                            Mgr.et. Ing. Martin Müller                                                      
                            p. Františka Prášilová                                                         
                            p. Ivo Škvařil                                                            
                            p. Jaroslav Kováčík  
     KMČ byla dne 03.05.2021 usnášení schopná.  
     Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs. 
 
     Program jednání KMČ. – přítomnými schválen  

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

„Dálkového jednání (06.04.2021 – 09.04.2021)“. 
E) - Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP  
         Bc. Horňákové pro rok 2021, problémy s komunikací se SMOl, následky aktivity heckrů. 
F) - Připomínky, návrhy členů KMČ. 
G) - Nové požadavky na SMOl „Odd. KMČ a DP“ k řešení. 
H) - Schválení usnesení a výsledky hlasování. 
I) - Podpis presenční listiny občany (nebyli přítomni).   
J) - Závěr jednání KMČ.   

      
      A) Schválení zápisu z minulého jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů. 

      K zápisu z Dálkového jednání KMČ 09.04.2021 nebyly připomínky.  
     Plnění úkolů z usnesení KMČ z 09.04.2021:   

-     v sobotu dne 17.dubna 2021 uspořádal místní SDH Ol.-Radíkov sběrovou sobotu se 
svozem kovového odpadu od RD v Radíkově. Akce se vydařila i po stránce finanční.  

-     podzimní sběrová sobota 2021 dle rozhodnutí SMOl nebude. Došlo ke krácení finanční 
prostředků i pro KMČ v roce 2021. Poskytnuty informace v Radíkovském informačním 
zpravodaji č. 2/2021. V dalším období budou ekonomické možnosti naší KMČ projednávány 
i v návaznosti na přístup SMOl ke sběrovým sobotám – podzim 2021.  
                                                                                                                                                                                                                                                                             

B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr): 
1. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Olomouc-Radíkov. 
2. Průběžné informace od Bc. Horňákové a krizového štábu, přeposíláno členům KMČ. 
3. Rozpis činností TSMO a.s. v MČ Radíkov – květen (vývěska prodejna Hruška). 
4. Provoz Detašovaného pracoviště omezený, Místní knihovna v objektu Náprstkova 1 otevřena 

každou středu. Pracovat začne i místní KS Olomouc-Radíkov – (vycházka do přírody).  
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5. Email ze dne 26.4.2021 od OMZOH ve věci termínů plánované seče v MČ Radíkov 
v následujícím období jaro-podzim. 

6. Email pro KMČ ze dne 3.5.2021 – základní informace: 
- přetrvávají problémy s komunikací mezi komisemi a MMOl. Funkční je komunikace s p. Bc. 

Gambovou, p. Bc. Pešatou a p. Bc. Horňákovou. Následky „aktivit hecků“, řeší se. 

- jsou stále nefunkční nové rozhlasy, není možné vybírat poplatky za odpady na DP, lze platit  

  poplatky pouze na pokladnách MMOl – Namiro. 

- je posunutý termín pro komise ve věci předložení návrhu do dlouhodobého investičního plánu  

na další období (do konce května 2021). 

- bude třeba dořešit i čerpání prostředků KMČ v rámci limitů (opravy MK, estetizace, prostředky  

OVVI/KMČ) 

 

C) Odeslaná pošta (výběr):   

1. Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za květen 2021. 

2. Email přes Bc. M. Gambovou ve věci dodatečného zajištění opravy MK v místě odbočení ze 
silnice směr Lošov na Radíkov v úseku cca 30 m a opravy dalších lokálních výtluků po vrchol 
stoupání k Radíkovu. Propadající kanalizační šachtice na ul. Malinovského u RD 
Kováčíkových. Požadavek směrován na p. Šulce a p. Čecha. Příslib opravy polovina r. 2021.  

 
      D) Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého   

    jednání.  
          Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o.  
            -    akci „Estetizace 2021“ – finančního krytí na rok 2021 je 300 000,- Kč rozhodnutím RMO. 
                 V současné době je v realizace zakázka ve výší 230 000,- Kč na výrobu a montáž nových  
                 20 ks led svítidel v centru Radíkova. Termín realizace květen-červen 2021. Řeší TSMO  
                 a.s. Z prostředků estetizace bude prověřena možnost zakoupení radaru pro měření  
                 rychlosti na MK (dle KMČ Droždín náklady cca 82 000,- Kč – není uzavřeno).  
            -    příslibu instalace krátkodobého nasazení radaru v MČ Radíkov s výstupem měření a jeho  
                 vyhodnocení (zajišťuje Ing. Bednář).   
            -    neděli 11.4., kdy došlo při poryvech větru k poškození střešní krytiny na místní zvonici ul.  
                 Náprstkova MČ Radíkov. Poškození zdokumentováno a nahlášeno na mjpr. odbor p. PhDr. 
                 Slezáková, jednáno s pokrývačem p. Hlavenkou. Bude posudek, provizorní vyspravení  
                 následně nacenění opravy. Výběrové řízení na opravné práce a zajištění finančních  
                 prostředků na opravu zvonice/kapličky v r. 2022.     

-     jednání s panem Pospíšilem, firma Smětal-Bystrovany ve věci zajištění sběrové soboty pro 
občany Radíkova – diskuse přítomných. Nelze přistavit kontejnery bez obsluhy na víkend.  

-     připravované sportovní a kulturní akce v Radíkově – hřiště za prodejnou červen-červenec 
srpen apod. (Morbitzer K+A). Rodinný branný závod, nohejbal (1.červnový víkend).  

-     rozkopávce ul. Přehradní (napojení RD na vodovodní řád). 
-     otevřeném rozvaděči veř. osvětlení na ul. Malinovského (elektroměr, jističe) 29.4. večer, 

řešeno hlášením závady na TSMO a.s.   
                                 

     E) Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP  
   Bc. Horňákové pro rok 2021 – upřesnění 

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

     
    F) Připomínky, návrhy členů KMČ a přítomných občanů. 
          1) Předpoklad vydání Radíkovského informačního zpravodaje č. 3/2021 je cca koncem června.  
          2) Pan Mgr.et. Ing. Martin Müller přislíbil zajištění novoročenky PF 2022. 
          3) Bude prověřena možnost využití finančních prostředků z estatizace 2021 (zeleň, měření  
              rychlosti v MČ Radíkov).    
   

   G) Nové požadavky na SMOl „odd. KMČ a DP“ k řešení.        
          1)   Prověřit termíny opravných prací na MK (místních komunikacích) v návaznosti rozpis TSMO  
                pro rok 2021. Dle info od p. Čecha (TSMO a.s.) běží v současné době výběrové řízení na  
                zhotovitele zakázek. 

2) Mimořádně požadavek na opravu MK v obvodu Sv. Kopečka v místě odbočení ze silnice 
směr Lošov na Radíkov v úseku cca 30 m a opravy dalších lokálních výtluků po vrchol 
stoupání k Radíkovu. Propadající kanalizační šachtice na ul. Malinovského u RD 
Kováčíkových. Požadavky směrovány na p. Šulce a p. Čecha. Příslib opravy polovina r. 
2021. 
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   H)  Schválení usnesení.    
        KMČ souhlasí v návaznosti na finanční prostředky přidělené SMOl a vyhodnocením čerpání  
        nákladů naší komise s přesunem řešení případného odvozu velkoobjemového odpadu od  
        občanů na podzim 2021.                                                                                                         
                                                      
   I)  Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).   
 
  J) Závěr jednání KMČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 07. června 2021 v 19,00 hod.   
      
     Jednání ukončeno v 20,00 hod.  
     Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                               
     Zápis ověřil: Ing. Bednář                              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 (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).              


