
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 21
Radíkov

Č. 8 / 2022 11. 07. 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, Jaroslav Kováčik

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Kontrola opravných prací a čerpání rozpočtu

- všechny opravné práce, financované z rozpočtu 2021 a nerealizované v daném roce, byly provedeny
- opravy z rozpočtu roku 2022 jsou naceněny a budou postupně realizovány

01.2 Výtok splaškové vody na komunikaci v ulici Náprstkova

U domu 155/11c v ulici Náprstkova vytéká na vozovku znečišěná voda z roury vyvedené skrz obrubník. O této
situaci bude informována Moravská vodárenská a TSMO s cílem sjednat nápravu.

01.3 Problematika parkování osobních vozidel u hřbitova na Sv. Kopečku

Dne 13.6.2022 proběhlo v Droždíně jednání zástupců KMČ Lošov, Sv. Kopeček, Radíkov a Droždín, které svolal
předseda KMČ Droždín, na téma vyřešení parkování osobních vozidel u hřbitova na Sv. Kopečku. V současné
době prochází magistrátem studie k vytvoření několika parkovacích míst a probíhá jednání k úpravě dopravního
značení. Je třeba průběžně kontaktovat příslušné úředníky, kteří jsou odpovědni za vyřízení této záležitosti.

01.4 Oslavy 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Radíkově

V sobotu 18.6.2022 proběhly oslavy 130 let od založení SDH za účasti nejvyvšších představitelů města a hostů
z okolních sborů. Účast veřejnosti předčila očekávání. Primátor přislíbil, že se pokusí prosadit rekonstrukci
zbrojnice ve smyslu vybudování základny pro rozvoj dobrovolných hasičů, se zaměřením na mládež.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
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

1 Organizace parkování osobních vozidel na fotbalovém hřišti na Sv. Kopečku

Osobní vozidla při odbočování na parkoviště na fotbalovém hřišti (v sousedství Fojtsví), blokují komunikaci na
ul. Dvorského. Auta často popojíždějí v koloně až od budovy Arcibiskupských lesů. Blokuje se tím celý průjezd
obcí, zdaleka ne všichni chtějí na hřišti parkovat. Na základě stížností občanů Radíkova, kteří bývají zablokováni
v koloně, doporučujeme vybírat parkovné až při odjezdu z parkoviště. Při příjezdu mohou auta plynule najíždět
na parkoviště, tak se nezablokuje celý Kopeček. 

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 18. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Zvěřina

Zapsal/a:
Ing. Jan Zvěřina

Ověřil/a:
Ing. Jan Bednář


