
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 21
Radíkov

Č. 11 / 2022 03. 10. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Jiří Koutný, Miroslav Suchánek strážníci MP

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Schválení zápisu z minulého jednání

bez připomínek

01.2 Výmena svítidel veřejného osvětlení za nový typ LED

K dokončení výměny svítidel chybí jeden kus, je nutné zajistit finanční prostředky (chybí ještě výměna svítidla
svítidlo na sloupu u křižovatce ul. Na Pevnůstce a ul. Přehradní). KMČ požádá TSMO a.s. o zajištění svítidla z
prostředků KMČ.

01.3 Vytékající dešťová voda na komunikaci na ul. Náprstkova ze střechy rodinného domu

Připomínka p. Mgr.et. Ing. Martina Müllera. Proběhlo místní šetření za účasti zástupců MMOl odbor stavební,
Moravská vodárenská a TSMO a.s. Majitelka domu má dvě možnosti řešení a to vybudování vpusti do dešťové
kanalizace nebo požádat MMOl odbor městské zeleně o povolení položení betonových žlabů do zeleného pásu
u komunikace.

01.4 Opravy na místních komunkacích

Proběhlo jednání s panem Čechem dne 4.10. ve věci dokončení opravných prací podle tabulky  opravných prací
na pro rok 2022, k nacenění (p. Čech TSMO a.s., p. Šulc - ODÚR). Termíny realizace prací na opravách
místních komunikací se postupně řeší. Nutno dočerpat přidělené finanční prostředky pro KMČ pro rok 2022. 

01.5 Plán úklidu v měsící říjnu

Plán prací TSMO a.s. v MČ Radíkov na měsíc říjen je vyvěšen ve vitríně na prodejně HRUŠKA.

01.6 Revize podokenních plynových topidel

Je zabezpečen servis na plynová topidla v objektu SNO a.s. HZ Náprstkova 1, termín stanoven na 9.11.2022 -
firma Miroslav Svozil, PLYNOSERVIS, 779 00 Olomouc, tř. Svornosti   Nutno dojednat servisní kontrolu na
objektu prodejny HRUŠKA (součinnost se SNO a.s.).

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR



02.1 Vystoupení zástupce MP

Informace a diskuse k problematice parkování na MK ul. Malinovského. Nevhodné odstavení aut v oblouku,
práce firmy na chodníku i části komunikace .... CETIN - pokládka optického kabelu.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Dotaz na stavební úřad MMOl - Vytékání splašků na ul. Náprstkova z neznámého zdroje - V realizaci
Starší požadavky
Zápis č. 8/2022 ze dne 11. 07. 2022: Organizace parkování osobních vozidel na fotbalovém hřišti na Sv.
Kopečku - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Ukončení práce v KMČ

Předseda KMČ MČ Ol.-Radíkov Ing. Zvěřina a člen KMČ Ing. Rešl sdělili, že s ustanovením nové KMČ v
městské části Radíkov ukončuji svou činnost.

08.2 Informace od TSMO

Od 1. listopadu se každoročně zahajuje dle zákona výkon zimní údržby komunikací, bez ohledu na klimatické
podmínky. Pracovníci z různých provozoven jsou zařazeni do výkonu zimní údržby a pro většinu činností
nastává tzv. ,,posezónní" období. Samozřejmě dle klimatických podmínek budou pokračovat naplánované
opravy chodníků a komunikací dle odsouhlasených požadavků. V období od 1. listopadu 2022 do 31. března
2023 proto nebudete naše informace dostávat.Cílem zimní údržby místních komunikací je zajistit po celé zimní
období, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku provádění potřebných prací vedoucích ke zmírňování závad ve
schůdnosti a sjízdnosti. Základní informace týkající se zimní údržby místních komunikací, včetně mapových
příloh, jsou k dispozici na webových stránkách Technických služeb města Olomouce, a.s.  Nepřetržité spojení s
dispečinkem pro vznesení dotazu, připomínek, či podání na TSMO a.s., je od 1.11.2022 - 31.3.2023 na
telefonním čísle 585 700 040 nebo 605 201 686.Samozřejmě budeme nadále operativně řešit Vaše požadavky.
Poruchy a závady lze nadále hlásit prostřednictvím formuláře na  webové  stránce
https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/.

08.3 Radíkovský informační zpravodaj

Příspěvky do Radíkovského informačního zpravodaje 2022 lze předávat průběžně předsedovi KMČ. Radíkovský
informační zpravodaj č. č.4/2022 bude vydán v prosinci 2022.

08.4 Seznámení s pokyny od vedoucí oddělení KMČ a DP Bc. Horňákové



Důležité informace budou předávány členům KMČ průběžně i v mezidobí měsíčních porad.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 11 / 2022

Datum schválení zápisu: 17. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Zvěřina

Zapsal/a:
Ing. Jan Zvěřina

Ověřil/a:
Ing. Jan Bednář


