
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 21
Radíkov

Č. 12 / 2022 12. 12. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Františka Prášilová, Ing. Jan Bednář, Oto Kaděrka, Mgr. Aleš Morbitzer, Ing. Jan Ambrož

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Program jednání

Představení členů nové Komise městské části Ol. - Radíkov
Statut KMČ a Jednací řád KMČ 
Informace k webové aplikaci "Zápisy z jednání KMČ"
Investiční akce a opravy v roce 2023
Hlasování o návrhu na doplnění členů KMČ
Hlasování o požadavku na vyjádření k parcele na ul Přehradní
Diskuze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 8/2022 ze dne 11. 07. 2022: Organizace parkování osobních vozidel na fotbalovém hřišti na Sv.
Kopečku - Před uzavřením
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 09. 2022: Dotaz na stavební úřad MMOl - Vytékání splašků na ul. Náprstkova z
neznámého zdroje - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Představení členů nové Komise městské části Ol. - Radíkov

Prvního jednání se zúčastnilo pět členů komise, z důvodu nemoci se jeden omluvil. Jmenovitě viz účast výše.
Komise byla usnášení schopná.

05.2 Statut KMČ a Jednací řád KMČ

Všichni přítomní konstatovali, že se seznámili s uvedenými dokumenty a nemají k nim dotazy. Ověřovatelem



zápisu byl zvolen Aleš Morbitzer. Půběh jednání zapsal Oto Kaděrka.

05.3 Informace k webové aplikaci "Zápisy z jednání KMČ"

Členové byli seznámeni s aplikaci "Zápisy z jednání KMČ". Všichni mají k funkční přístupové údaje a tím i
přístup zápisům pro čtení a tisk. Ověřovatel zápisu bude zvolen na každém jednání.

05.4 Investiční akce a opravy v roce 2023

Byla zahájena diskuze jak se komise v následujícím období postaví k plánované rekonstrukci "Víceúčelového
objektu" na ulici Náprstkova 1. Jedním z limitujích faktorů je vydané územní rozhodnutí, kterému končí platnost
v roce 2023. Všichni členové se seznámí se stávající projektovou dokumentací a na příštím jednání komise
bude rozhodnuto jak pokračovat. Podobný režim bude uplatněn v případě vodoprávního rozhodnutí.

05.5 Hlasování o návrhu na doplnění členů KMČ

Komise hlasovala o dvou návrzích na doplnění členů komise. Jedná se Kláru Langerovou a Jaroslava Kovačíka.
Návrh na jmenovaní bude zaslán Radě města.
Usnesení:

Schváleno všemi přítomnými.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.6 Hlasování o požadavku na vyjádření k parcele č. 233/1 na ul Přehradní

Na základě požadavku odboru majtkoprávního byla projednána žádost pana Karla Blažka na pronájem nebo
odkup parcely č. 233/1 ul. Přehradní. Parcela se nachází na konci slepé ulice a slouží pro otáčení vozidel,
komise nesouhlasí s nájme ani prodejem. V případě problémů s neoprávněně zaparkovaným vozidlem, je třeba
obrátit se na MP Olomouc.
Usnesení:

Všichni přítomní jsou proti pronájmu i prodeji dané parcely.
Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 0

05.7 Diskuze

1. Příprava námětů na použití finančních prostředků na "Estetizaci"
Náměty bude třeba zaslat na město do konce března, proto je třeba projednat náměty v průběhu následujích
dvou měsíců. Formou výzvy v Radíkovském informačním zpravodaji byli osloveni také občané, aby dali komisi
náměty a návrhy. Ze strany komise bude navržena výměna oken v budově na ul. Náprstkova 1 jako priorita.
Dále budeme sledovat možnost pořízení  venkovního stolu na pingpong.
2. Sportovní zázemí - multifunkční hřiště
Stávající asfaltová plocha za prodejnou a dětské hřiště u silnice jsou nevyhovující a je třeba hledat nové
možnosti. Budeme hledat projektanta na případnou úpravu lokality za prodejnou a lokality Jemelkova louka.
Dále je třeba prověřit v jaké fázi je plánované hřiště v prostoru Pod Bořím, kde dochází ke změně Územního
plánu a plocha hřiště se má přesunout od silnice Na Pevnůstce až do zadní části travnaté plochy přilehlé k lesu.
3. Termíny jednání KMČ v roce 2023
9. ledna, 6. února, 6. března, 3. dubna, 2. května, 5. června, 10. července, 7. srpna, 4. září,
2. října, 6. listopadu, 11. prosince
4. Otázka jak dál s Radíkovským informačním zpravodajem
Všichni přítomní chtějí dále vydávat toto periodikum. Na příštím jednání bude rozhodnuto o formě a redakční
radě. Poslední číslo letošního roku zpracoval Jan Bednář, vyjde do týdne. Roznos v severní části Jan Bednář, v
jižní Jan Ambrož.
5. Komunikace s TSMO
Vzhledem k neutěšené situaci v úklidu v Radíkově bude třeba komunikovat s TSMO. K tomu byl předsedou
zmocně Oto Kaděrka. Od bývalého předsedy vyžádáme popis činností, které  již dříve zpracoval a řešil s TSMO.
Stejně tak bude vyžádán popis funkční náplně pracovníka. Na základě toho bude projednám s TSMO úklidový
režim.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky



1 Poskytnutí informací při změnách Územního plánu v lokalitě Radíkov

Žádáme Odbor dopravy a územního plánu o poskytnutí informací při změnách Územního plánu v lokalitě
Radíkov. K tomuto požadavku nás přivedl případ změny ÚP, kdy v lokalitě Pod Bořím došlo k přesunu
plánovaného hřiště od ul. Na Pevnůstce někam do zadní svažité části pozemku přilehlé k lesu. Přitom už mnoho
let se snažíme zřídit v Radíkově nové hřiště v místě Jemelkova louka a narážíme na řadu legislativnív problémů.

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 12 / 2022

Datum schválení zápisu: 14. 12. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Bednář

Zapsal/a:
Ing. Jan Bednář

Ověřil/a:
Mgr. Aleš Morbitzer


