ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 07/2021
konané dne 12.07.2021 – 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
Mgr.et. Ing. Martin Müller
Omluven:
p. Jaroslav Kováčík
KMČ byla dne 12.07.2021 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 07.06.2021 do jednání KMČ 12.07.2021.
E) - Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP
Bc. Horňákové pro rok 2021, komunikace se SMOl.
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 07.06.2021 nebyly připomínky.
Plnění úkolů z usnesení KMČ z 07.06.2021:
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 MČ Radíkov na říjen 2021. Přistavení kontejnerů bez
obsluhy není reálné. Nutno sledovat, rozhodnutí září/říjen 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.
- přetrvávaly problémy s komunikací mezi komisemi a MMOl.
- Není stále doladěn systém nového rozhlasu v MČ, stížnosti od občanů na špatnou slyšitelnost. Nutnost doplnit reproduktory.
- k 31. květnu 2021 byl na DP MČ Radíkov ukončen výběr poplatků za popelnice a za psy.
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28.6.2021 proběhlo místní šetření s panem Šulcem na ulici Malinovského (nutná oprava
vpusti) a dále uplatněn požadavek na opravu MK směr Radíkov v místě odbočení na Sv.
Kopečku (propadající se vozovka a nutnost opravy lokálních výtluků v úseku až po vrchol
MK směr Radíkov, příslib opravy v polovině roku 2021).
Dopis od Ing. Jasinského (z června 2021) – návrh na umístění šedých kontejnerů o objemu
1 100 l. na směsný komunální odpad na stávající stanoviště v Radíkově.

C) Odeslaná pošta (výběr):
1. Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za červen 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.
- nutnosti sledovat a dořešit čerpání prostředků KMČ v rámci limitů (opravy MK, estetizace,
prostředky OVVI/KMČ), úkol trvá. I přes ukončené 1. pololetí r. 2021 bylo z opravných prací
na rok 2021 realizováno pouze doplnění mříže nad kanalizační vpustí na ul. Náprstkova a
montáž 20 ks nových úsporných svítidel ve středu MČ. Realizace od TSMO a.s. - zakázka
ve výší 230 000,- Kč. V případě nedočerpávání finančních prostředků na jiných akcích bude
rozšířena montáž dalších svítidel VO.
- akci místního SDH – sportovní den 9.7. a 10.7.2021 (nohejbalový turnaj – účast 6 družstev)
spojený se setkáním občanů rodin i dětí v prostoru hřiště za prodejnou HRUŠKA.
Občerstvení zajištěno. Součástí dvoudenní akce i finanční sbírka na postiženou lokalitu Jižní
Morava. Akce se vydařila.
- TSMO a.s. provedly ošetření 4 stromů a výsadbu dalších dvou stromů na ul. Přehradní.
- na internetu byla publikována i problematika s údržbou zeleně (sečení) ve SMOl, týkala se i
MČ Radíkov, Droždín a dalších lokalit města. Dochází k postupnému zlepšování,
s začátkem července byla 1. seč dokončena. Nutno ze strany TSMO a.s. zavést systém
kontroly provedeného sečení včetně řádného úklidu posekané trávy.
- zaváděném novém parkovacím systému v jednotlivých zónách SMOl, dotkne se i MČ Sv.
Kopeček. Budou změny jak v placeném parkování (již od 8 hod., časové omezení a zvýšení
plateb za parkování v jednotlivých částech/zónách města). V měsíci červenci proběhne
veřejné projednávání parkovacího sytému.
- nutnosti výměny sedáků (shnilé desky) u dvou laviček v prostoru hřiště za prodejnou
Hruška.
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) Připomínky člena KMČ k neprovedenému úklidu posečené trávy. Na ul. Náprstkova.
2) Majitelé psů, kteří chodí na procházky po Radíkově po svých „miláčcích“ neuklízí. Navíc
noční vycházky se psy po zastavěné části Radíkova způsobují hluk štěkotem na ostatní
psy. Proběhlo hlášení místního rozhlasu.
3) Přítomní členové KMČ souhlasili s umístěním šedých velkoobjemových kontejnerů (1 100
l) na stanoviště do chatových lokalit. Jsou to ul. Na Suchých loukách, U Skalky, ul.
Náprstkova směr Zahrádky, ul. Přehradní u hráze a ul. Přehradní u lesa.
G) Nové požadavky na SMOl cestou „odd. KMČ a DP“ k řešení.
1) Na požadavek KMČ MČ Radíkov, který byl zaslán v zápise jednání KMČ č. 06/2021 konané
dne 07.06.2021 str. 3 bod G nebylo reagováno ze strany SMO. Problematika rozvoje MČ
Radíkov v dalším období /HZ Radíkov, víceúčelový objekt/.
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.
- přítomní členové KMČ MČ Radíkov nemají námitky ke konání pejskařské akce pořádané p.
Mackovou. Start i cíl v ATC Šternberk účastníci se budou pohybovat pouze po turisticky
značených trasách, max. po dvojicích, starty jsou intervalové. Úseky v mapě projdou v sobotu
31.7. -účastníci trasy MID, úseky Long pátek 30.7-31.7.V neděli 1.8. je vyhlášení v ATC
Šternberk plánované ukončení akce 1.8.v 15.00 hod. Akce se dotkne lokality RS Chata Pod věží
a části k.ú. Radíkov u Olomouce a Lošov. Odešla odpověď pořadatelce akce.
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I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).
J) Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 2. srpna 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).
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