ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 06/2021
konané dne 07.06.2021 – MČ Ol. Radíkov, Náprstkova 1
Zahájení:
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
p. Františka Prášilová
p. Ivo Škvařil
p. Jaroslav Kováčík
Omluven:
Mgr.et. Ing. Martin Müller
KMČ byla dne 07.06.2021 usnášení schopná.

19,00 hod.

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
jednání 03.05.2021 do jednání KMČ 7.6.2021.
E) - Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP
Bc. Horňákové pro rok 2021, problémy s komunikací se SMOl přetrvávají.
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 jednání KMČ 03.05.2021 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 03.05.2021:
KMČ souhlasí v návaznosti na přidělené finanční prostředky SMOl a vyhodnocením čerpání
nákladů naší komise s přesunem řešení případného odvozu velkoobjemového odpadu (sběrové
soboty v omezeném rozsahu) od občanů na říjen 2021. Přistavení kontejnerů bez obsluhy není
reálné. Nutno sledovat, rozhodnutí v závěru roku 2021.
B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr):
1. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Olomouc-Radíkov.
2. Informace od Bc. Horňákové a krizového štábu, přeposíláno členům KMČ.
3. Email pro KMČ ze dne 3.5.2021 – základní informace, platily i během měsíce května.
- přetrvávaly problémy s komunikací mezi komisemi a MMOl.
- jsou stále nefunkční nové rozhlasy v MČ, vybíraly se poplatky za odpady na DP (hotově proti
daňovému dokladu).
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- bude třeba sledovat a dořešit i čerpání prostředků KMČ v rámci limitů (opravy MK, estetizace,
prostředky OVVI/KMČ). I přes končící 1. pololetí r. 2021 nebyly opravné práce v MČ Radíkov realizovány
4.

5.
6.

Komise obdržela od SMOl, odbor majetkoprávní dopis č.j.: SMOL/203144/2020/OMAJ/MR/Ind
ze dne 24.5.2021 ve věci: „Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nebo prodeji nemovité věci
ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Týká se pozemku parc. č. 76 ostatní plocha o
výměře 87 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce.“ Dopis určený KMČ MČ Radíkov byl postoupen
vlastníkům dotčené parcely č.75 k.ú. Radíkov u Olomouce (Jan Zatloukal, Ludmila Zatloukalová k jednání). Komise MČ Radíkov v této záležitosti nebude dále rozhodovat, o přístupu
na parcelu Zatloukalových. Pro dané místo platí stávající územní plán. Stávající stav byl
dohodnut a zanesen do katastru již v době existence MNV Radíkov. Uspořádání je tak
záležitost jednání současných majitelů parc. č.76 k.ú. Radíkov u Ol. se SMOl.
Dopis od Ing. Jasinského – návrh na umístění černých kontejnerů o objemu 1 100 l. na
směsný komunální odpad na stávající stanoviště pro odpad z chatových lokalit v Radíkově.
Zpráva MP Olomouc k činnosti v MČ Radíkov za období leden–7.červen 2021.

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.
V této věci bylo dne 8.6.2021 jednáno telefonicky s p. Šulcem.
3. Vyplněný formulář naší KMČ do dlouhodobého investičního plánu pro MČ Radíkov byl v termínu do 31.5.2021 odeslán Bc. Horňákové.
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
- tom, že v současné době je v realizaci zakázka ve výší 230 000,- Kč na výrobu a montáž
nových 20 ks LED svítidel v centru Radíkova. Termín realizace květen-červen 2021. Akci
zajišťují TSMO a.s. V případě nedočerpávání finančních prostředků na jiných akcích bude
rozšířena montáž dalších svítidel VO.
- proběhla krátkodobá instalace radaru v MČ Radíkov s výstupem měření rychlosti vozidel
dle typů na příjezdu i odjezdu z Radíkova se záznamem rychlosti i počítání vozidel a dalších dopravních prostředků. Odborníci provedli vyhodnocení. Výsledky budou zveřejněny
v Radíkovském informačním zpravodaji č. 3/2021.
- v součinnosti s odborem mjpr. byla provedena oprava střechy žluté zvonice ul. Náprstkova,
zpracován posudek a dokončení opravných prací bude v roce 2022. Zajišťuje odbor mjpr.
PhDr. Slezáková.
- sportovním dnu 5.6.2021 (nohejbalový turnaj – účast 10 družstev) spojený se setkáním
občanů, rodin i dětí v prostoru hřiště za prodejnou HRUŠKA. Občerstvení bylo zajištěno.
Akce se vydařila.
- současném plánu čerpání finančních prostředků KMČ, bohužel neběží zatím opravné práce
na MK ze strany 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.
1) Ing. arch. Obenaus podal informaci ve věci místní komunikace ul. Na Suchých loukách a
příspěvku ve Zpr. 2/2021.
2) Spokojenost komise i občanů s úklidem pracovníka TSMO a.s. panem Danem Rozsívalem. Zabezpečuje práce pro TSMO a.s. i v MČ Lošov.
3) S ohledem na značnou dopravní nekázeň při vjezdu do Radíkova se předpokládá výšková
úprava zpomalovacího retardéru.
4) Na KMČ se obrací občané se stížnostmi na absenci péče o zeleň-travnaté plochy.
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G) Nové požadavky na SMOl cestou „odd. KMČ a DP“ k řešení.
1) KMČ MČ Radíkov se obrací na vedení SMOl (p. primátor, investiční náměstek, RMO a další)
s požadavkem na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu SMOl na pokračování přípravy/ výběrové
řízení na zpracovatele PD, realizaci projektové dokumentace stavby s vydáním stavebního povolení
na přístavbu HZ víceúčelový objekt Náprstkova 1. Je nutno navázat na zpracované ÚR (územní
rozhodnutí) z konce roku 2019.
V této věci jsme se obraceli na vedení SMOl dopisem ze dne 10.6.2020, který byl adresován
primátorovi SMOl Mgr. M. Žbánkovi MPA, náměstkovi primátora SMOl Judr. M. Majorovi MBA a Ing. J.
Langrovi ved. odboru ochrany.
Vedení města by si mělo uvědomit, že i v MČ Radíkov žijí občané, staví se nové RD, je zde nová
mladá generace lidí s dětmi a je třeba vytvořit podmínky pro společné žití i sportovní aktivity.
Uvědomte si prosím, že objekt HZ ul. Náprstkova 1 byl postaven svépomocnou (brigádnickou) prací
místních občanů v 60-tých letech. V objektu dnes působí a jsou „namačkáni“ místní hasiči, v
podobně malých prostorách funguje Klub seniorů, Místní knihovna a Detašované pracoviště). Chybí
prostory pro komunitní setkávání dospělých i dětí. Následně stejným systémem dobrovolnou činností
byla zbudována i prodejna HRUŠKA.
Nám starousedlíků to připadá, že na olomoucký venkov se zapomíná. Není v posledním období v této
oblasti vidět pro MČ Radíkov krok kupředu. Odhad nákladů laika na zpracování PD je cca 1,3 mil. Kč
vč. vydání stavebního povolení a následně vlastní investice (cca 13 mil. Kč – nárůst cen). I místním
občanům je třeba dát perspektivu spokojeného žití v dalším období.
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: 12. července 2021 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,15 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).
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