
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 21
Radíkov

Č. 55 / 2021 03. 01. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Jan Zvěřina, Františka Prášilová, Ing. Miroslav Rešl, Ing. Jan Bednář, Ing. Lukáš
Krbeček, Ing. arch. Milan Obenaus, Ivo Škvařil, Mgr. et Ing. Martin Müller, Jaroslav Kováčik

Omluveni:

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Připomínky, návrhy členů KMČ.

1. požadavek na Městskou policii ve věci kontroly stání nebo částečného stání aut na chodnících a vozovce v
ulici Malinovského. Znemožněn úklid sněhu i pro dodavatele zimní údržby chodníků a vozovky (p. Knapp). Došlo
k úrazu občanky/zlomenina ruky. 
2. do 21.1.2022 předloží členové KMČ MČ Radíkov návrhy předsedovi na využití finančních prostředků komise
pro rok 2022.  

01.2 Schválení zápisu z minulého jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů.

 K zápisu z jednání KMČ 06.12.2021 nebyly připomínky.

01.3 Došlá pošta (výběr).

1.    Průběžná korespondence mezi členy KMČ a místním SDH Olomouc-Radíkov.2.    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 odbor dle jejich pokynů. Informace o majitelích klíčů byly
odeslány. Dle vyjádření PhDr. Slezákové bude v roce 2022 provedena oprav místní zvonice na ul. Náprstkova.3.
   Výpis požadovaných akcí na opravné práce na MK do Radíkova. a)    Lokalita Zahrádky - (dne 4.11. -
zaměření řeší geodet p. Velart. Přítomnost zástupců mjpr. odboru MMOl. Jednání na místě s vlastníkem části
pozemku Ing. Študent (odkup MMOl).

01.4 Odeslaná pošta (výběr).

Email - rozeslání zápisu z jednání KMČ za leden 2022 - ve 2. týdnu.

01.5 Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého jednání
01.11.2021 do jednání KMČ 06.12.2021.

Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal další informace:     -        Bylo
provedeno vyzálohování nedočerpaných finančních prostředků z roku 2021 k realizaci v roce 2022 (štěrbinový
žlab Zedníkova-Na Pevnůstce). -        Štěrbinový lapač na konci ul. Přehradní (nacenění bylo na 48 351,60 Kč)
+ odvodnění.-        Oprava asfaltového koberce na ul. Přehradní 48 351,60 Kč.  -        Osvětlení na ul. Na
Pevnůstce (68 920,00 Kč - p. Svitavský - bude realizováno v roce 2022.-        Dne 4.1.2022 byl doručen a
potvrzen protokol od TSMO a.s. na opravné práce v MČ Radíkov v roce 2021 ve výši 200 049,30 Kč (vč. DPH).  
-        ROZPOČET KMČ od OVVI - na rok 2022 - SEZNÁMENÍ PŘÍITOMNÝCH 3.1.2022



a)    ESTETIZACE                             300 000,- Kčb)    OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ            65 000,- Kčc)    NÁKUP
SLUŽEB                         50 000,- Kčd)    Občerstvení                                   1 000,- Kče)    Z ROZPOČTU Odboru
dopravy a ÚR         150 000,- Kč

01.6 Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP Bc.
Horňákové pro rok 2022, komunikace se SMOl.

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

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Pokračování v přípravě realizaci rekonstrukce víceúčelového objektu Radíkov Náprstkova 1 -
výber dodavatele projektové dokumentace prto stavební povolení.

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. 

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Dotaz jak bude řešeno parkování vozidel u hřitova na Svatém Kopečku

Na hřbitov dopravují majitelé hrobů materiál (květinovou výzdobu v těžkých květináčích, velké kytice, věnce a
další materiál). Rovněž se auty dopravují sami návštěvníci, zejména starší lidé s omezením pohybu.  Oba tyto
případy jsou v souladu s dopravní značkou "Zákaz vjezdu, dopravní obsluze vjezd povolen". Problém je v tom,
ze se v současné době nedá u hřbitova zaparkovat, tak aby byla dodržena vyhláška o provozu na pozemních
komunikacích.

2 Zkontrolovat slyšitelnost a doplnit reproduktory nově instaloveného VIS

Množí se stížnosti občanů na špatnou slyšitelnost hlášení nového rozhlasu. Žádáme o odborné posouzení
slyšitelnosti a sjednání nápravy. Máme vytipovaná problematická místa.

3 Výměna oken a oprava střechy na budově v majetku města na ul. Náprstkova 1

Vzhledem k neurčitému termínu ralizace rekonstrukce budovy, žádáme o výměnu starých oken a opravu střechy
cestou SNO.



08 Obecné informace

08.1 Termíny jednání KMČ

termíny jednání KMČ vždy počátkem měsíce, zimním období posun jednání komise na 18,00 hod. /leden, únor,
listopad, prosinec/.

08.2 Článek do následujícího čísla Zpravodaje

Do Zprav. č.01/2022 bude dán příspěvek k omezení hlučnosti prací o sobotách a nedělích. 

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 55 / 2021

Zapsal/a:
Ing. Jan Zvěřina

Ověřil/a:
Ing. Jan Bednář


