ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 10/2021
konané dne 04.10.2021 – 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
Mgr.et. Ing. Martin Müller
Omluveni:
p. Ivo Škvařil
p. Jaroslav Kováčík

19,00 hod.

KMČ byla dne 04.10.2021 usnášení schopná.
Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs nepřítomen.
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 06.09.2021 do jednání KMČ 04.10.2021.
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 06.09.2021 nebyly připomínky.
S ohledem na mimořádnou situaci, která nastala s uzavřením skládky Mrsklesy koncem září
2021 není možné realizovat záměr naší KMČ, a to poslední plánovanou sběrovou sobotu pro
naše občany a to 23.října 2021. Skládka v Mrsklesích je uzavřena až do prosince 2021.
Odvoz odpadů vozidlem TSMO a.s. z uvažované sběrové soboty by byl možný až na
skládku za Lipníkem nad Bečvou. Finanční náklady uvolněné KMČ MČ Radíkov (cca 58 070,Kč) jsou na tuto akci nedostačující. Proto musel být záměr na realizaci poslední sběrové soboty
zrušen.
B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr):
1. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Olomouc-Radíkov.
2. Informace od Bc. Horňákové (informace k výjezdnímu zasedání RMO změna na den 25.10.
MČ Lošov (účast členové KMČ Droždín, Lošov a Radíkov).
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3. Emailová korespondence s TSMO a.s. vedoucím provozovny OH Bc. Hansgut ve věci realizace sběrové soboty v říjnu.
4. Rozpis činností TSMO a.s. v lokalitě Radíkov na říjen 2021 – viz vitrína prodejna HRUŠKA.
5. Dopis SMOl odboru mjpr. ze dne 2.9.2021 č.j.: SMOl/218907/2021/OMAJ/MR/Ind – stanovisko
KMČ k pachtu nemovité věci ve vlastnictví SMOl.
C) Odeslaná pošta (výběr):
1. Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za říjen 2021 bude v 41. týdnu.
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 další informace:
- Bude provedena urgence opravy retardéru při vjezdu do Radíkova (vypadávají kostky, láme
se asfalt). U p. Šulce a p. Čecha bude urgována i oprava povrchu na MK po odbočení ze
Sv. Kopečka směr Radíkov asi f. Strabag v tomto roce).
- Místní hasiči zajistí v sobotu 16.10. sběr kovového odpadu. Kontejner zajištěn - p. Loun.
- Účast SDH Ol. Radíkov na akcích Horním náměstí v Olomouci (předávaní nového vozidla
SDH Chválkovice a ocenění standarty SDH Ol.-Radíkov stuhou za aktivity hasičů
v koronavirovém období).
- V sobotu 2.10. proběhl na horním hřišti tradiční fotbalový turnaj ŽENATÍ – SVOBODNÍ.
- Jen se připomíná, že proběhne akce „Lesy ČR – Den obnovy lesa a to dne 16.10.2021“,
v centru Olomouce (asi park FLORY) a v lokalitě Sv. Kopečka, okolí fortu Radíkov (výsadba
stromů). Doprava účastníků na výsadbu bude zajištěna autobusy pořadatele.
- Proběhla zdařilá akce „Ahoj prázdniny“ v sobotu 4.9.2021 na hřišti za prodejnou a na
přehradě. Přítomno bylo hodně dětí i dospělých Počasí bylo super. Akci zorganizoval místní
SD Ol.-Radíkov a další pomocníci.
- Pokud jde o dočerpání rozpočtu naší KMČ na období do konce roku 2021 doporučuji
investovat uvolněné finanční prostředky v MČ Radíkov na akce: (oprava asfaltu na ul.
Přehradní, dosazení štěrbinového lapače na konci ul. Přehradní u srubového domu
(poškozený techna rošt) a osazení štěrbinového lapače na ulici Na Pevnůstce/spojka
na ul. Zedníkova). O nacenění a prověření dodavatelských kapacit byl požádán p. Čech
z TSMO a.s. Co bude realizováno závisí na ceně zakázky. V úterý dne 5.10. proběhla
pochůzka ve věci možných prací na MK v Radíkově. Bude provedeno nacenění a
realizace položek do finančního limitu KMČ.
- KMČ předá podklady na OVVI na vystavení objednávky na SDH Ol.-Radíkov k zajištění
předvánoční výzdoby s kulturním programem a na předvánoční setkání občanů u HZ.
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) Nové připomínky a návrhy členů KMČ – jednání dne 4.10.2021.
1) Pracovníkem odboru ochrany MMOl a za přítomnosti předsedy KMČ byla provedena
kontrola funkčnosti (slyšitelnosti) nového místního rozhlasu a bylo zjištěno, že jsou v ulicích
„hluchá“ místa bez reproduktorů. Oprava vadných reproduktorů proběhla jako reklamační
řízení s dodavatelem celé zakázky.
2) Přítomní neměli připomínky k pronájmu části parcely č. 99 k.ú. Radíkov u Olomouce
manželům Šaškovým.
G) NOVÉ A STARŠÍ 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, i dále v termínech červenec i srpen – „Problematika rozvoje MČ
Radíkov v dalším období /HZ Radíkov, víceúčelový objekt“/ nebylo stále reagováno.
3) Byl naplánován nový termín 25.10.2021 na výjezdní jednání RMO v Lošově pro KMČ
Droždín, Lošov a Radíkov.
4) Nově – požadavek na opravu retardéru – HAVARIJNÍ STAV – na vjezdu/odjezdu do/z
Radíkova. Chybějící dlažební kostky. Došlo ke 2 haváriím (auto a kolař se zraněním a
škodou). Je taktéž nutno opravit propad části asfaltu navazujícího na kostky. P. Šulc i p.
Čech byli informováni.
5) Dodatek: Ve středu dne 6.10.2021 operativně TSMO a.s./firma opravili hrubou závadu na
komunikaci u zpomalovacího retardéru (doplněny kostky a vyasfaltováno).
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H) Schválení usnesení.
- OVVI MMOl sdělil, že finanční prostředky plánované na sběrovou sobotu nelze převést
do roku 2022 (cca 58 070,- Kč). Bude prověřena možnost využití finančních prostředků komise
na další opravné práce na MK v Radíkově (otázkou je kapacita realizačních firem).
- Do 20. října 2021 nutno nahlásit na OVVI Bc. Horňáková čerpání finančních prostředků, které
byly přiděleny KMČ MČ Radíkov. Termín pro předložení dokladů pro vyúčtování je do 30. listopadu 2021.
- Do Zprav. č.5/2021 bude dán příspěvek k omezení hlučnosti prací o sobotách a nedělích.
- Kontejner na textil: přítomní souhlasili s návrhem na prověření možnosti trvalého
přistavení uzavřeného kontejneru na textil pro jeho další využití potřebným. Podmínky
sdělí TSMO a.s. Zatím bez reakce TSMO a.s. předpoklad umístění na točnu autobusu.
Přítomní souhlasili s návrhem na čerpání prostředků na občerstvení.
I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).
J) Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 1. listopadu 2021 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno ve 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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