
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Z Á P I S  
            z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 
                                         konané dne 17.5.2004 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení ve 20,00 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:  
� Stanoviska k odprodeji parcel č. 233 a parcely č.746 byla zaslána 
� Korespondence ve věci sporu Ing.Košťál-p.Prudký byla předána na přestupkovou 

komisi Magistrátu 
� Obhlídka pro zakázku opravy chodníků s p.Opluštilem proběhla, taktéž se uskutečnila 

pochůzka ve věci rozšíření místního rozhlasu s p.Navrátilem. Očekává se předložení 
cenové nabídky 

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis TSMO a.s. ve věci zajišťování čištění komunikací – rozpis na měsíc květen 
2) Pozvánka na jednání o prošetření odvádění dešťových vod z objektu žadatel 

Ing.Změlík, vlastník sousední nemovitosti – p.Řezníček Marek 
3) Dopis č.j.:OPK/1648/2004/Ma ve věci rozkopávky ul.Náprstkova  
4) Dopis č.j.: OPS/2497/2004/Roz ve věci “Kolaudační rozhodnutí novostavby RD” 

ul.Zedníkova   
5) Zpráva “Informace o činnosti městské policie Olomouc, pro předsedy komisí místních 

částí” 
  
Odeslaná pošta:  
1) Dopis č.j.: 07/2004-Zv ve věci prodeje parcely č.233 kú.Radíkov ul.Přehradní /chatová 

lokalita 
2) Dopis č.j.: 08/2004-Zv ve věci prodeje parcely č. 746 ul.Malinovského 
3) Dopis č.j.: 09/2004-Zv – postoupení stížnosti na přestupkovou komisi Magistrátu měs-

ta Olomouce 
 
 
 



Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- Jednání na úseku veřejné zeleně a příslibu náhradní výsadby na podzim 2004, do-

končení dětského koutku v 05/2004 a ořezu keřů na ul.Malinovského v letním období 
- Jednání se zástupcem plakátovací a reklamní firmy Profit, která navrhla náhradu válce 

u prodejny plechovou tabulí./jednání komise s touto změnou nesouhlasí a požaduje 
zachování válce u prodejny/ 

- daru pana O.Kaděrky a p.Vybíralové pro radíkovské děti /dřevěný jezevčík na dět-
ském koutku u prodejny/ 

- ukončené rekonstrukci rozvodu nn v lokalitě Na Suchých loukách a provedené po-
chůzce- bylo dáno písemné stanovisko zhotoviteli firmě Elektromontáže Mička  

- pořádání á ročníku sportovního turnaje v nohejbale, kácení máje, večerní zábavě a 
nedělním posezení, které se uskuteční dne 12. a 13. června 2004 na hřišti za prodej-
nou. Pořádají místní hasiči. 

- ze zprávy MP 
 
2) Ing. Bednář podal informaci ze schůzky předsedů KMČ svolané na radnici 
 
3) Pan Smetana podal informaci, že mu bude ukončena pracovní smlouva u TSMO a.s. k 

30.6.2004. Bude nutno dále jednat s TSMO a.s. o tom, kdo bude provádět údržbu a 
úklid v dalším období. 

 
                                                                           Zajistí: Ing.Zvěřina 
 
4) Pan Schwarz požaduje obnovení ul.vpusti na ul.Malinovského. Práce bude dodatečně 

zadána p.Opluštilovi, pokud bude provedeno přesné vytyčení údajně zabetonované 
vpusti. 

                                                                           Zajistí: p.Schwarz a Ing.Zvěřina 
 
5) Bude iniciována schůzka s vedením radnice ve věci  akce “Kanalizace Radíkov”. Je 

nespokojenost s upřednostňováním takových akcí jako je aqvapark a jiné aktivity na 
úkor dokončení infrastruktury v okrajových částech – např. “Kanalizace Radíkov”   

    
                                                                           Zajistí: Ing. Bednář, Ing.Zvěřina  
 
6) U DPMO a.s bude nárokováno vymalování čekárny a oprava omítek. 
 
                                                                           Zajistí Ing.Zvěřina 
 
                       
Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 21.6.2004 ve 20,00 hod.  
  
Jednání ukončeno v 21,00 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 
 
 
 


