
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 21
Radíkov

Č. 4 / 2022 04. 04. 2022 / 19:00 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

Hosté: p. Jiří Koutný Městská policie

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Připomínky a návrhy členů KMČ, informace

1.    Dne 25.3.2022 proběhlo jednání předsedy KMČ s pracovnicí odboru majetkoprávního ve věci opravy místní
zvonice/kapličky. Byla přítomna paní Bc. Otiepková z majetkoprávního odboru. Byl předán doklad o provedené
izolaci na vzdušném vedení v blízkosti střechy zvonice od ČEZu. Byl proveden ořez keře u zvonice z důvodů
zavlhání zdiva a stavby lešení.2.    Je vybraná firma na opravu kapličky. Na celé kapličce bude nová střešní
krytina, budou             3.    ošetřeny krovy impregnací, ošetří se asi i zvon. Náklady na opravu budou cca 330
000 Kč   4.    Kč. Termín dokončení do 31.července 2022. 5.    Na kapličku bude dána tabulka s nápisem
(postaveno l.p. , opraveno 2022...). 6.    Proběhlo místní šetření na ul. Přehradní ve věci technického řešení
příčného odvodňo-vacího žlabu u srubového RD za přítomnosti členů KMČ. Bude řešit Ing. arch. Obenaus v
součinnosti s p. Čechem a dodavatelskou firmou. Důvodem změny byla úspora nákladů (původní náklady byly
119 366,50 Kč).7.    Byla provedena pochůzka (p.Zvěřina) s panem Svitavským ve věci realizace/montáže cca
30 ks úsporných svítidel z prostředků ESTETIZACE v roce 2022. 8.    Bylo provedeno nacenění položek z tzv.
chodníkovného (rozpočet ODUR). 9.    KMČ předpokládá, že opravné práce budou odbornými firmami v termínu
realizovány a finanční prostředky dočerpány.10.    Požadavek na opravu MK na ul. Radíkovská na Sv. Kopečku
(poblíž Šmeralova vila).

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

Bez připomínek

01.3 Došlá pošta (výběr)

Plán prací TSMO a.s. v MČ Radíkov bude opět měsíčně aktualizován
Tabulky na specifikaci opravných prací na MK pro rok 2022, k nacenění (p. Čech TSMO a.s., p. Šulc, ODÚR).

01.4 Odeslaná pošta (výběr).

email - rozeslání zápisu komise za březen 2022 - 10. týden.

01.5 Informace předsedy o řešení problematiky v obvodu působnosti KMČ od minulého jednání
7.3.2022

Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal další informace:     

  v roce 2022 (štěrbinový žlab Zedníkova-Na Pevnůstce) - realizováno.
  Příčný odvodňovací lapač na konci ul. Přehradní (změna technického řešení - realizace r. 2022).



Z prostředků Estetizace budou pokračovat výměny starých svítidel v MČ Radíkov do limitu 300 000,-Kč. - cca 30
svítidel.
Opravy na ul. Náprstkova - směr Zahrádky (propad asfaltu, majetkoprávní jednání s MMOl.
V sobotu 9. dubna zajistí hasiči sběr kovového odpadu
 Oprava asfaltového koberce na ul. Přehradní 48 351,60 Kč. - realizace 2022
 Osvětlení na ul. Na Pevnůstce (68 920,00 Kč - p. Svitavský - realizováno v roce 2022)
Oprava výtluků na ulici Na Suchých loukách (náklady kalkulovány na 37 386,- Kč.)
Stanování u přehrady (konec března, zač. dubna), řešeno s MP Olomouc opakovaně.
Dne 16.4.2022 proběhne v lokalitě Šance akce pro veřejnost Klubu turistů Šterneberk: Chyťte Yetiho.
Organizátoři vyřizují příslušná povolení.
V sobotu 23.4.2022 proběhne v Radíkově na hřišti za prodejnou Hruška akce ,,Radíkovské hody 2022".
Připravují se oslavy 130 let založení SDH Ol.- Radíkov, a to v sobotu 18.6.2022 na hřišti za prodejnou Hruška.
 Program bude včas plakátován.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Dotaz jak bude řešeno parkování vozidel u hřitova na Svatém Kopečku -
Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Zkontrolovat slyšitelnost a doplnit reproduktory nově instaloveného VIS -
Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Výměna oken a oprava střechy na budově v majetku města na ul.
Náprstkova 1 - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Parkování vozidel u hřbitova na Svatém Kopečku - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Doprava dětí do Základní a mateřské školy Svatý Kopeček - Před
uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Reklamace slyšitelnosti nového VIS - bezdrátové hlásiče - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Problematika rozvoje MČ Radíkov v dalším období - Hasičská zbrojnice
Radíkov, víceúčelový objekt - Předáno

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Zvěřina

Zapsal/a:
Ing. Jan Zvěřina

Ověřil/a:
Ing. Jan Bednář


