
 
 
 
 
 
 
                                                    Z Á P I S  
            z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 
                                         konané dne 15.9.2003 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení v 19,00 hod. 
                     Ing.Bednář Jan      místopředseda   
                     p.Schwarz Josef    tajemník 
                     p.Mazáč Jiří 
                     p.Pospíšilová Věra                          
                     p.Prášilová Františka 
                     p.Smetana Jan  
 
Předseda přivítal  přítomné   členy KMČ. 
 
Byla provedena kontrola pln ění úkol ů dle zápisu z minulého jednání KM Č a konsta-  
továno následující:  
� Dopis ve věci určení priorit v oblasti investování v roce 2004 a letech dalších (data-

banka požadavků) města Olomouce v městské části Radíkov, byl v termínu odeslán 
� Proběhla další jednání na odboru KaR MmOl. ve věci sportoviště Radíkov. Orgán 

státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny vyslovil souhlas, vedoucí oddělení na 
odboru KaR má stále negativní stanovisko. Bude zadáno zpracování odborné doku-
mentace, jako podklad pro obnovení přerušeného řízení ve věci změny územního 
plánu 

� Dopis s žádostí o úpravu spojů na lince do Radíkova o víkendu byl odeslán  
 

Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Žádost p.Vašákové o stanovisko k odběru vody ze studny za hřištěm u prodejny 
2) Dopis odboru ŽP MmOl. ve věci podzimních sběrových sobot č.j.: ŽP/9704/2003/Pla 
3) Rozpis úklidu zametací technikou v městské části Radíkov od TSMO a.s. v 09/03 
4) Dopis č.j.: MAJ-PR/138/2003/Sachová majetkoprávního odboru o stanovisko k prodeji 

parcely č.647 k.ú. Radíkov u Olomouce , žadatel p.Marek Jindřich 
5) Pravidla pro čerpání finančních prostředků KMČ schválené RMO dne 19.8.2003 
 
Odeslaná pošta:  
1) Dopis č.j.: 54/2003-Zv na odbor ŽP ve věci ukončení odvozu TKO z chatových lokalit 

v městské části Radíkov ke dni 2.11.2003 
2) Dopis č.j.: 52/2003-Zv na SNMO a.s., nám.primátora PhDr. Hanákové a ved.odboru 

ochrany MmOl. Ing.Zapletalovi ve věci zařazení opravy sociálního zařízení místního 
SDH do plánu oprav na rok 2004 

3) Dopis č.j.:53/2003-Zv na odbor MJPr.MmOl. – požadavky na úpravy v oblasti vodo-
hospodářské na rok 2004. 

4) Dotazy (e-mail) na nám.primátora p.Petříka na akci “Kanalizace Radíkov” s žádostí o 
odpověď ke zveřejnění v Radíkovském informačním zpravodaji č.5/2003 



 
 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- zajištění sběrových sobot - hasiči 11.10.- železný šrot a dne 18.10.2003 kontejnery na 

objemný komunální odpad, byly předány letáky k propagaci vyvěšením i místním roz-
hlasem 

- rozhodnutí RMO ze dne 2.9.2003, zahájit jako závěrečnou fázi majetkoprávní přípravy 
akce Kanalizace Radíkov právní úkony k vlastníkům pozemků, kteří nedali souhlas a 
blokují výstavbu 

- došlých ekonomických pravidlech pro čerpání prostředků KMČ 
- o získání prostředků na dětské hřiště a jednání na místě dne 17.9.2003 
- ve spolupráci s p.Pospíšilovou o čerpání prostředků KMČ v roce 2003 
  
2) Přítomní odsouhlasili a doporučili vyhovět žádosti hasičů místního SDH na pronájem 

ploch pod buňkou (3,3x6,2 m) a oplocené plochy pro uložení laviček (6,2x3,8 m). KMČ 
navrhuje bezúplatný nájem plochy. 

                                                                                   Stanovisko zajistí:Ing.Zvěřina 
 
3) Členové KMČ souhlasili s navrženými akcemi v oblasti vodohospodářské na rok 2004.  
 
                                                                                    Zajistí:Ing.Zvěřina 
  
4) Přítomní nesouhlasili s prodejem parcely č. 647 – 46 m2 z důvodů zamezení přístupu 

na pozemek jiného vlastníka parcely. Navrhujeme sloučení parcely č. 647 (louka ) 
s parcelou č.648 místní komunikace. 

                                                                                     Stanovisko zajistí: Ing.Zvěřina 
  
5) Přítomní nemají připomínky k pronájmu studny v prostoru hřiště za prodejnou – žada-

telka p.Vašáková Milena, Náprstkova 5a. Dopis  
                                                                                     Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
6) Členové KMČ v rámci dodržení rozpočtu KMČ na rok 2003 souhlasili s podáním žá-

dosti o cenovou nabídku na zhotovení repliky staré katastrální mapy Radíkova. Na 
příštím jednání bude rozhodnuto. Současně se souhlasilo se zhotovením nového typu 
razítka KMČ. 

                                                                                     Zajistí: Ing.Bednář             
         
7) Pan Schwarz přednesl obavy o natékání vody ze silnice od Sv.Kopečka. V rámci jed-

nání (dopisu) na TSMO budou TSMO požádány o shrnování sněhu do příkopy tak, 
aby tající voda mohla stékat z komunikace do příkop. Nelze počítat ze zásadní opra-
vou komunikace. Dále KMČ souhlasili s případnými úpravami z hlediska akustiky 
v místnosti KD. Nutno ale řešit odborníkem se zaručeným výsledkem. 

 
Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 20.10.2003 v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20,00 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
                                                                                      Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc-Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing.Zvěřina Jan  
Zápis obdrží:všichni členové KMČ   
                     Magistrát města Olomouce 
                     vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                     Městská policie Olomouc 


