
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 21
Radíkov

Č. 1 / 2023 09. 01. 2023 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Klára Langerová, 
Marek Linhart - Městská policie

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Program jednání

Přidělené finanční prostředky
Zimní údržba
Plán oprav komunikací
Plán návštěv jubilantů
Zpravodaj v roce 2023
Diskuze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Diskuse na téma dopravní situace

Otázka kontrol průjezdnosti, zejména ulic Malinovského a Na Pevnůstce - s důrazem na zimní období.
Diskuse nad zpomalením dopravy. Dotaz na měření rychlosti hlídky Policie ČR či MP Olomouc. Přislíbena
spolupráce. Budeme sledovat další možnosti zpomalení.

03 Vystoupení hostů

03.1 Úklid půdy v budově komise

- na půdě je skladováno velké množství materiálu. Je třeba provést vytřídění nepotřebného materálu a tento
odvézt na sběrový dvůr.

03.2 Úprava zeleně v Radíkově

Je třeba odborný zásah na keřích u borovice u zvonice a kolem chodníku u výstupní zastávky. Dále je třeba
odstranit uschlý stříbrný smrk u sjezdu na parkoviště. Bude zaslán spis na oddělení městské zeleně.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů



Přehled požadavků z minulého zápisu
Poskytnutí informací při změnách Územního plánu v lokalitě Radíkov - Předáno
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 Plán návštěv jubilantů

Paní Prášilová informovala o čtrnácti jubilantech v roce 2023. Je v kontaktu s úřednicí p. Novotnou z magistrátu,
u které vyzvedá balíčky pro jubilanty.

05.2 Radíkovský zpravodaj v roce 2023

V roce 2023 vydáme 4 zpravodaje. Redakční rada bude celá KMČ. Budeme pokračovat v tištěné verzi. V dalším
čísle bude výzva k občanům Radíkova o zájem zasílání v elektronické podobě. Projednáme možnost šablony
pro práci na zpravodaji.

05.3 Diskuse

- Hřiště na Jemelkové louce
Proběhne jednání s Ing. Křenkvou s cílem povolit stavbu hřiště na již propravenou plochu. Na levé straně louky
je vybudovaná příjezdová cesta a přivedeny inženýrské sítě pro napojení buněk se sociálkami, šatnami atp.
Navrhneme zrušit umělé koryto Lošovského potoka a přesměrovat potok na levou stranu údolí.
- Knihovnička v čekárně autobusu
Pravidelně někdo knížky krade a pravděpodobně je dává do sběru. Bude projednána možnost umístit tuto
knihovničku k prodejně, případně přímo do prodejny.
- Podzemní hydrant na ulici Lošovská
Byli jsme upozornění na nepřístupnost podzemního hydrantu. Případ bude předán MOravsé vodárenské, která
spravuje vodovod.
- Akce Yeti na Šancích
Dne 21.1.23 proběhne v lokalitě Šance závod. Organizátoři mají povolení vjezdu osobních vozidel ulicí Na
Pevnůstce.
 
- Lavička u přehrady
Požádáme o instalaci lavičky u přehrady, akce bude hrazena z rozpočtu města.
- Akce "Ukliďme Česko"
V radíkově tato akce proběhne 1.4. 23, hlavní organizátor Aleš Morbitzer.
- Elektronická vývěska
Byla diskutována problematika umístění interaktivní obrazovky u vchodu do prodejny, která by byla připojena na
internet. Do příštího jednání prověříme možnosti.
 

05.4 Rekonstrukce víceúčelového objektu Náprskova 1

Předseda oznámil členům KMČ, že v rozpočtu Města na rok 2023 byly alokovány prostředky na projektovou
dokumentaci rekonstrukce "Hasičské zbrojnice - multifunkčního objektu Radíkov". Proběhla debata nad
možnostmi aktualizace více než 10 let starého zadání."

05.5 Informace o přidělených finačních prostředků na rok 2023

 

- estetizace 300 000 Kč
- opravy 75 000 Kč
- nákup služeb 75 000 Kč
- občerstvení 1000 Kč
- opravy komunikací (odbor dopravy) 150 000 Kč
- projektová dokumentace pro rekonstrukci víceúčelového objektu (investice) 2 500 000 Kč



05.6 Zimní údržbu provádí jen TSMO.

 
- od občanů byl přednesen požadavek na odklízení sněhu na točně na konci ulice Zedníkovy
- požadavek rybářů na nesolení kolem přehrady v ulici Přehradní
Tyto požadavky byly projednány s panem Ing. Michalem Fantulou z TSMO.
- dne 11.1.2023 proběhne schůzka se zástupcem TSMO s cílem upravit náplň práce pracovníka, který provádí
úklid v Radíkově.

05.7 Plán oprav komunikací

Dne 5.1.23 proběhla schůzka s panem Šulcem z odboru dopravy a panem Čechem z TSMO, za KMČ předseda
a Ing. arch. Obenaus. Prošli jsme vytipované komunikace a stanovili kritéria pro následné opravy. Nejpozděj na
březnovém jednání stanovíme pořadí oprav podle priorit a po odhlasování požádáme o nacenění. Šířeji byla
diskutovaná oprava účelové komunikace Na Suchých loukách. Asi do poloviny celkové délky 335 m jsou
položeny inženýrské sítě a stav povrchu je kvalitnější než na zbývající části. Není známo, zda bude dál probíhat
výstavba rodinných domů a tím provoz těžké techniky, která ničí komunikaci včetně provedených oprav jak
povrchu, tak odvodňovacích žlabů na okrajích. Na základě studie vypracované v roce 2017 budeme jednat s
příslušnými odbory města o možné investiční akci.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Informace o jednání s TSMO na téma "Úklid Radíkova pracovníkem TSMO"

Dne 11.1.2023 proběhlo setkání s mistrem čištění TSMO panem Pavlem Sojkou a za přitomnosti pracovníka,
který vykonavá úklid a údrzbu v Radíkově jsme došli ke společnému názoru, že není z časového hlediska
možno splnit objemově nápln práce.V této věci budeme kontaktovat dalši dotčené KMČ tedy Sv. Kopeček,
Lošov a Droždín, kde stejný pracovník vykonává práci tak jako v Radíkově. Cílem je vypracovat společné
stanovisko pro zadavetele za uvedene KMČ.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 15. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Bednář

Zapsal/a:
Ing. Jan Bednář

Ověřil/a:
Mgr. Aleš Morbitzer


