ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 11/2021
konané dne 01.11.2021 – 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
p. Ivo Škvařil
p.Jaroslav Kováčik ppp. Jaroslav Kováčik

19,00 hod.

KMČ byla dne 01.11.2021 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 04.10.2021 do jednání KMČ 01.11.2021.
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 04.10.2021 nebyly připomínky.
B) Došlá pošta, převážně emaily (výběr):
1. Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Olomouc-Radíkov.
2. Informace od Bc. Horňákové k výjezdnímu zasedání RMO - změna na den 8.11.
v MČ Lošov (účast členové KMČ Droždín, Lošov a Radíkov) příp. občané MČ.
3. Elektrokoloběžky: žádost MMOl o stanovisko: Za KMČ MČ Radíkov:
a) Koloběžkáře vhodným způsobem (např. pomocí SMS od provozovatele při zapůjčení
koloběžky) informovat, že mají statut "jezdce na jízdním kole" a z toho vyplývající
povinnosti. K tomu použít i Olomoucké listy, regionální rádia, web města atd.
b) Zvýšit kontrolní činnost ze strany MP, zejména potírat jízdu po přechodech pro pěší,
chodnících a zavedení dechových zkoušek na alkohol.
3. Na základě požadavku PhDr. Slezákové a majetkoprávního odboru předat informace od KMČ
ve věci přístupu do kapliček (zvonice) v městských částech. Předání kopie klíčů na MJPr
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odbor dle jejich pokynů. Informace o majitelích klíčů byly odeslány. Dále rozhodne
majetkoprávní odbor.
4. Požadavek OVVI na zaslání seznamu plánovaných venkovních akcí na rok 2022 (výjimky
z nočního klidu) nutno nahlásit vedením SDH Ol. Radíkov předsedovi KMČ v termínu do
15.11.2021 dle pokynů.
5. Výpis požadovaných akcí na opravné práce na MK do Radíkova.
a) Lokalita Zahrádky – (dne 4.11. – zaměření řeší mjpr. odbor. Geodet p. Velart.
b) Oprava na spojovací komunikaci Zedníkova-Na pevnůstce realizována. Dokončení
1.11.2021, v roce 2022 bude osazen štěrbinový žlab.
6. Informace k uvažovanému předvánočnímu setkání předsedů KMČ.
C) Odeslaná pošta (výběr):
1. Email – rozeslání zápisu z jednání KMČ za listopad 2021 bude v 44. 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:
- U p. Šulce a p. Čecha byla opakovaně urgována oprava povrchu na MK po odbočení ze Sv.
Kopečka směr Radíkov asi f. Strabag – termín kolem 15.11.2021.
- Místní hasiči zajistili v sobotu 16.10. sběr kovového odpadu.
- proběhla akce „Lesy ČR – Den obnovy lesa a to dne 16.10.2021“, v centru Olomouce
(park FLORY Olomouc), v okolí fortu Radíkov (výsadba mladých stromků). Doprava
účastníků na výsadbu byla zajištěna autobusy pořadatele. Informaci o akci podal Ing.
Bednář
- V úterý dne 5.10. proběhla opakovaná pochůzka ve věci možných prací na MK v
Radíkově. Bude provedeno nové nacenění a realizace položek do finančního limitu
KMČ.
- KMČ předala podklady na OVVI na vystavení objednávky na SDH Ol.-Radíkov k zajištění
předvánoční výzdoby s kulturním programem a na předvánoční setkání občanů u HZ
Náprstkova 1. Letos bude „Rozsvěcení Vánočního stromu v Radíkově 27.11.2021.
- Zakoupen žebřík pro bezpečný přístup do půdního prostoru budovy Náprstkova 1. (2 018,Kč).
- Štěrbinový lapač na konci ul. Přehradní letos nebude (nacenění bylo na 48 351,60 Kč).
- Oprava asfaltového koberce na ul. Přehradní 48 351,60 Kč. Dle sdělení p. Čecha realizace
listopad 2021.
- Osvětlení na ul. Na Pevnůstce (68 920,00 Kč – p. Svitavský – bude realizováno v roce
2021).
- Bude zajištěn tisk PF 2022 – objednáno 250 ks u firmy OK DESIGN vč. grafického návrhu.
- Radíkovský informační zpravodaj č.6/2021 vyjde v předvánočním období. Objednávky
vystaveny OVVI MMOl.
- Nutno dočerpat občerstvení pro KMČ (do 30.11. odevzdat daňový doklad). Zajistí Ing.
Bednář.
- Provedena výměna boileru 80 l na prodejně HRUŠKA – realizovala SNO 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) Nové připomínky a návrhy členů KMČ – jednání dne 4.10.2021.
1) Stále jsou připomínky ke špatné slyšitelnosti místního rozhlasu a absence reproduktorů na ul.
Lošovská , Dolanská, Náprstkova, Beskydská
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, dále v termínech červenec i srpen požadavek na řešení
„Problematika rozvoje MČ Radíkov v dalším období /HZ Radíkov, víceúčelový objekt“/ nebylo
stále reagováno.
H) Schválení usnesení.
- V termínu bylo nahlášeno na OVVI Bc. Horňáková čerpání finančních prostředků, které
byly přiděleny KMČ MČ Radíkov. Termín pro předložení dokladů pro vyúčtování je do 30. listopadu 2021.
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- Do Zprav. č.6/2021 bude dán příspěvek k omezení hlučnosti prací o sobotách a nedělích.
Přítomní souhlasili s návrhem na čerpání prostředků na občerstvení (1 350,00 Kč).
- Návrh: systém/termíny jednání KMČ vždy počátkem měsíce, zimním období posun jednání
komise na 18,00 hod. /leden, únor, listopad, prosinec/.
- Od prosince 2021 bude nastavena pro všechny KMČ nová forma zápisu KMČ (šablona) pro
další období….
I) Podpis presenční listiny (občané nebyli přítomni).
J) Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 6. prosince 2021 v 18,00 hod.
Jednání ukončeno ve 19,50 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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