KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 21
Radíkov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 5 / 2022

02. 05. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina, Františka Prášilová, Ing. Miroslav Rešl, Ing. Jan Bednář, Ing. arch. Milan
Obenaus, Mgr. et Ing. Martin Müller, Jaroslav Kováčik

Hosté:

Garant KMČ č.21 Ing. arch. Michal Giacintov

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze

01.1

Připomínky a návrhy členů KMČ, informace
Přítomní členové komise přivítali mezi sebou garanta naší KMČ Ing. arch. Michala Giacintova. Po delší době
mezi členy naší komise přišel neuvolněný člen Zastupitelstva města Olomouce - nový garant KMČ MČ
Ol.-Radíkov. V úvodní diskusi s Ing. arch. Giacintovem byly předneseny připomínky členů KMČ týkající se
současného stavu objektu na ul. Náprstkova 1, ale i připomínek komise i občanů k současném stavu a
perspektivě v rozvoji MČ Radíkov. Garantovi KMČ byl předán dopis č.j.: 04/2020-Zv ze dne 10.6.2020 (odeslán
a předán primátorovi Mgr. M. Žbánkovi MPA, náměstkovi primátora JUDr. M. Majorovi, vedoucímu odboru
ochrany Ing. Langrovi). Dopis analyzuje současný neuspokojivý stav. S velikým úsilím se podařilo v součinnosti
s odbornými odboru MMOl získat platné územní rozhodnutí na rozšíření objektu HZ Náprstkova 1. I ,,Olomoucký
venkov" jakým je Radíkov (344 obyvatel) při rozvoji bydlení potřebuje svou rozvojovou perspektivu jak pro děti,
hasiče, Klub seniorů, podmínky ke komunitní setkávání občanů starších i nové generace.

01.2

Oprava zvonice v majetku města
Dne 25.3.2022 proběhlo jednání předsedy KMČ s pracovnicí odboru majetkoprávního ve věci opravy místní
zvonice. Byla přítomna paní Bc. Otiepková z majetkoprávního odboru. Byl proveden ořez keře u zvonice z
důvodů zavlhání zdiva a stavby lešení. KMČ zaslala z archívu fotky z r. 2016 z interiéru zvonice (zvon apod.)
paní Bc. Otiepkové. Dále byl majetkoprávní odbor upozorněn na skutečnost, že dochází za silného větru k
částeč-nému sfouknutí plachet. K zatečení vody do interiéru zatím nedošlo. Kontrolní den proběhl 20.4. Byla
provedena úprava provizorního zastřešení zvonice.

01.3

Oprava propadu sfaltového povrchu
Byla provedena oprava propadu asfaltu (cca 0,5 m2) na ul. Náprstkova před RD Třískových.

01.4

Schválení zápisu z minulého jednání KMČ, vyhodnocení plnění úkolů.
Bez připomínek.

01.5

Došlá pošta (výběr)
1. Plán prací TSMO a.s. v MČ Radíkov byl zaslán na měsíc duben a květen (vitrína na prodejně HRUŠKA).
2. Tabulky na specifikaci opravných prací na MK pro rok 2022, k nacenění (p. Čech TSMO a.s., p. Šulc, ODÚR).
Termíny realizace nestanoveny.
3. Informace a pokyny od Bc. Horňákové k užívání nově pojatého bodu č. 6 v zápisech - vyjádření k dotazům z
MMOL bude KMČ nyní vyplňovat adresně na konkrétního člověka, který vás o vyjádření požádal. V případě
vyjádření pro majetkoprávní odbor (nejčastější případ), budete vyplňovat ,,majetkoprávní odbor" (paní Ivana

Bílková).Na základě připomínek byl upraven bod 6. Zápisu v naší on-line aplikaci. Nově se přidává místo
podbodů ,,vyjádření". Vyjádření předáváte na konkrétní osobu, která Vás o vyjádření požádala.
4. Pozvánka na taneční veselici dne 31.5.2022 pro seniory v areálu Flora Olomouc. Plakát zaslala p. Trčková.

01.6

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: - Další etapa
výměny svítidel veřejného osvětlení za led svítidla zatím nebyl zahájena.- Nebyly zahájeny ani další opravné
práce na MK - SDH Olomouc-Radíkov provedl 9. dubna sběr kovového odpadu v Radíkově. - Dne 16.4.
uspořádal Klub turistů Šternberk turistickou akci se střediskem u TV vysílače s využitím areálu Fort Radíkov. Před velikonočními svátky chodila po dvouleté pauze v Radíkově děvčata na Jedličku, kluci na tradiční klapač.
Byla postavena i májka. - Příčný odvodňovací lapač na konci ul. Přehradní (místní šetření a změna technického
řešení-předpoklad realizace r. 2022).- Oprava asfaltového koberce na ul. Přehradní 48 351,60 Kč. - realizace
2022, termín nestanoven. - Osvětlení na ul. Na Pevnůstce (68 920,00 Kč - p. Svitavský - realizováno v roce
2022 ul. Na pevnůstce z prostředků r. 2021).- Z prostředků Estetizace budou pokračovat výměny starých svítidel
v MČ Radíkov do limitu 300 000,-Kč. - cca 30 svítidel v roce 2022. - Oprava výtluků na ulici Na Suchých
loukách (náklady kalkulovány na 37 386,- Kč.) - není realizováno.- Stanování u přehrady (konec března, zač.
dubna), řešeno s MP Olomouc opakovaně. MPO zaslala předsedovi KMČ informativní zprávu. - V sobotu
23.4.2022 proběhla v Radíkově na hřišti za prodejnou Hruška zdařilá akce ,,Radíkovské hody 2022". Hezké
počasí, hojná účast, bohatý kulturní program s vystoupením 4 členů Moravské filharmonie Olomouc.- 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. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022
Datum schválení zápisu: 04. 05. 2022

Zapsal/a:
Ing. Jan Zvěřina

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Zvěřina

Ověřil/a:
Ing. Jan Bednář

