
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 21
Radíkov

Č. 2 / 2022 07. 02. 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 Jmenování nového garanta komise

RMO dne 7.2.2022 pověřila Ing. arch. Michala Giacintova funkcí garanta KMČ č. 8 Lošov, 21 Radíkov a 24
Staré Hodolany a Bělidla, kterého přizveme na příští zasedání komise.

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

Bez připomínek

01.3 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:     
seznam akcí, které budou realizované v roce 2022 z rozpočtu minulého roku:

instalace štěrbinový žlab Zedníkova-Na Pevnůstce
instalace 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

01.4 Seznámení přítomných členů KMČ s dalšími pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP Bc.
Horňákové pro rok 2022 - upřesnění

Důležité informace budou předávány členům KMČ průběžně i v mezidobí měsíčních porad. UPOZORNĚNÍ -
sledujte svou emailovou korespondenci průběžně.
Horňáková - požadavek na zaslání podkladů na paní Mgr. Vrtalovou od KMČ MČ Radíkov a SDH Ol.-Radíkov
pro nový systém povolování výjimek z obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích a případné žádosti o výjimku z nočního klidu. Bylo v termínu odesláno
Tabulky na specifikaci opravných prací na MK pro rok 2022, k nacenění (p. Čech TSMO a.s., p. Šulc, ODÚR)
 dodání podkladů na OVVI v terminu 21.2.2022.

01.5 Přidělené finanční prostředky na rok 2022

Estetizace 300 000 Kč
Opravy a udržování 65 000 Kč
Nákup služeb 50 000 Kč
Občerstvení 1 000 Kč
Opravy komunikací (z rozpočtu odb. Dopravy)  150 000 Kč



02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Vystoupení zástupce MP pana Koutného

Pan Koutný informoval o aktivitách Městské policie v Ol. - Radíkově v uplynulém období. Dále sdělil, že bude
zvýšena kontrolní činnost hlídek v oblasti nesprávného parkování, zejména v ulicích Malinovského a Na
Pevnůstce.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Opakované stížnosti na neslyšitelnost hlášení MR v ulicích

Dolanská, Lošovská, Náprstkova, Beskydská. Byla zpracována cenová nabídka odborem ochrany MMOl na
doplnění bezdrátových hlásičů v Radíkově. Náklady jsou  ve výši 214 607,- Kč. Očekáváme, že postupně budou
hlásiče doplněny.

04.2 Pokračování v přípravě realizace rekonstrukce víceúčelového objektu Radíkov, Náprstkova 1 -
výběr dodavatele projektové dokumentace pro 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

05.1 Projednávané záležitosti

Dne 24.1.2022 proběhlo jednání zástupců KMČ Radíkov, Lošov, Droždín, Sv. Kopeček se zástupci MPO na S.
Kopečku (Sadové náměstí). Byla diskutována problematika přístupu rodičů a dětí do objektu ZŠ Svatý Kopeček,
a to především dovoz dětí do ZŠ. Problematiku přístupu i s ohledem na připomínky občanů, kteří v této části MČ
bydlí. Není dořešeno. Parkování u ZŠ řeší i ODUR MMOl.
Dne 7.2.2022 na jednání KMČ MČ Radíkov podal Ing. Bednář výklad k momentální situaci týkající se přístupu -
dovozu dětí ke škole na ul. Holubova. Řeší i MMOl ODUR.
Přítomní členové KMČ byli seznámeni s rozpočtem MČ Radíkov.
Zvěřina seznámil přítomné s tabulkou požadavků KMČ na opravy komunikací v roce 2022. Budou realizovány
opravné práce na MK, provedena pochůzka zástupců TSMO a.s. p. Čech, p. Šulc - ODUR a upřesněno
nacenění s ohledem na cenový vývoj prací apod.
Zvěřina předložil přítomným návrh na příspěvek KMČ ve výši 1 500,- Kč pro zájmovou skupinu žen z Radíkova
a dále jsme byli požádáni o příspěvek 7 000,- Kč ze Sv. Kopečka na sportovní aktivity (Spolek TJ Svatý
Kopeček, z.s.). Přítomní členové KMČ Ol.-Radíkov na jednání KMČ dne 7.2.2022 s finanční podporou
nesouhlasili.
Usnesení:

Hlasovalo se o požadavcích na finanční příspěvky pro TJ St. Kopeček a sedum žen, které individuálně chodí
cvičit do tělocvičny. Všichni členové byli proti poskytnutí financí.

Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Parkování vozidel u hřbitova na Svatém Kopečku



Na náš dotaz k parkování u hřbitova přišla následující reakce:
Řešitel: Lukáš Klevar , Martin LuňáčekAutor změny: Ing. Lukáš KlevarKomentář: Dopravním značením nelze
danou lokalitu nikterak v současné době upravit. Na vjezdech do prostoru před hřbitovem je umístěné stávající
dopravní značení B1 zákaz vjezdu všem vozidlům, z ulice Holubova pak doplněné o E13 - mimo dopravní
obsluhu. Celý prostor před hřbitovem doporučujeme uchopit koncepčně tak, aby byly zajištěny potřeby
parkování návštěvníků hřbitova.
Z této reakce vyplývají další otázky, které jsou zformulovány v bodě "Nové požadavky"

07 Nové požadavky

1 Parkování vozidel u hřbitova na Svatém Kopečku

Na základě odpovědi, kterou zpracoval Ing. Lukáš Klevar a p. Martin Luňáček, cituji: Celý prostor před hřbitovem
doporučujeme uchopit koncepčně tak, aby byly zajištěny potřeby parkování návštěvníků hřbitova.
Z uvedeného vyplývá dotaz, na koho se máme obrátit aby doporučovanou koncepci zpracoval? Podle našeho
názoru a znalosti místa, je možné vyřešit parkování velmi jednoduše a levně. Stačí vysypat prostor, v místě
kontejneru na odpad, štěrkem a nalajnovat pět šikmých stání. Odstranit zákazovou značku z ulice Darvinova, v
návaznosti na zjednosměrnění ulice Holubova o kterém rada rozhodla na svém zasedání 25.1.02021. 

2 Doprava dětí do Základní a mateřské školy Svatý Kopeček

Rada města Olomouce, na svém zasedání 25.10.2021 v bodě 17. Dopravní situce ZŠ ul. Dvorského, rozhodla o
úpravě dopravních značek (zjednosměrnění části ulice Holubova a umístění dodatkových tabulek s časovým
vymezením dopravy dětí do a ze školy). Na základě četných dotazů rodičů, prosíme o informaci, kdy bude
realizována změna dopravní situace?

3 Reklamace slyšitelnosti nového VIS - bezdrátové hlásiče

Na základě stížnosti občanů na špatnou slyšitelnost hlášení prostřednictvím nového bezdrátového VIS, prosíme
o informaci, kdy budou doplněny Odborem ochrany, další jednotky do ulic: Dolanská, Lošovská, Náprstkova a
Beskydská?

4 Problematika rozvoje MČ Radíkov v dalším období - Hasičská zbrojnice Radíkov, víceúčelový objekt

Na požadavek KMČ MČ Radíkov - pokračování v přípravě realizace rekonstrukce víceúčelového objektu
výběrem dodavatele projektové dokumnetace pro stavební povolení, 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, nebylo dosud reagováno.

08 Obecné informace

08.1 Termín příští schůze komise 7.3.2022 v 19 hod.

08.2 Příspěvky do Radíkovského informačního zpravodaje 2022.

Omezení hlučnosti (řezání dřeva o sobotách a nedělích, eliminace stížností).

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Zvěřina



Zapsal/a:
Ing. Jan Zvěřina

Ověřil/a:
Ing. Jan Bednář


