
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S 
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 

konané dne 15.8.2005 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení ve 20,00 hod. 
                     Ing.Bednář Jan      místopředseda               
                     p.Schwarz Josef    tajemník 
                     p.Pospíšilová Věra  
                     p.Prášilová Františka  
                     p.Mazáč Jiří 
                     p.Smetana Jan  
  
 
     Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. 
 
 
Byla provedena kontrola pln ění úkol ů dle zápisu z minulého jednání KM Č a konsta-  
továno následující:  
� Dopis na nové majitele parcely č.131 a 132 kú.Radíkov u Olomouce byl odeslán 
� Uplatněn požadavek na TSMO a.s. na opravu zídky nad propustkem ul.Malinovského 
 

Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis č.j.: 870/2005/Ti/OI ze dne 7.7.2005 ve věci “Návrh rozpočtu města Olomouce 

na rok 2006” 
2) Dopis č.j.: MAJ-IN-PO/144/2005/Br ze dne 21.7.2005 ve věci “Plán údržby na rok 

2006” – oblast vodoprávní 
3) Na vědomí dopis chatařů ve věci parcely č. 253 – místní komunikace ve věci zajištění 

přístupu k parcelám chat /lokalita ul.Přehradní - horní řada chat/ 
  
Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.:25/2005-Zv ve věci ”Požadavek na zesečení pozemku parcela č. 131 a 132” 

bývalé Heroldovo na nové majitele 
2) Dopis č.j.:26/2005-Zv na TSMO a.s. ve věci “Technický stav propustku pod komunika-

cí ul.Malinovského /vodoteč Lošovského potoka/   
 
Projednávaná problematika  
 
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- návštěvě a jednání u p.primátora Ing. Tesaříka ve věci akce “Kanalizace Radíkov”, 

Statut KMČ – připomínky, bezdrátový internet v lokalitě Radíkov, patronát nad spor-
tovní akcí 2006 

- stavební povolení akce kanalizace Topolany 



- problematice údržby doubku 
- k termínu zahájení akce oprava zastávky IDOS nástup v posledním týdnu 08/2005 
- zasklení oken čekárny MHD /poděkování p.Smetanovi/ 
- možných akcích v roce 2006 /voda/ 
- exekučním prodeji chaty v lokalitě Radíkov 
- provedené údržbě na místních vodotečích a na vodárenské nádrži   
- stále pobíhajících psech po Radíkově 
 
2) Pan Schwarz informoval o:  

a) vadném střešním oknu na objektu KMČ – bude nárokováno Ing.Zvěřinou u SNO 
a.s. 

b) možnostech čerpání prostředků KMČ nad rámec rozpočtu našeho /p.Schvarz za-
jistí projednání s p.Opluštilem – návrh rozpočtu a technické řešení na příčné od-
vodnění a dále projednání s Mgr.Puhačem/ 
 

3) Pan Mazáč informoval o pokračující devastací v okolí vodárenské nádrže /zničené 
lavečky, zničená figurína vodníka, která dělala radost mnoha místním i příchozím – 
stalo se v 32.týdnu/. Diskuse o tom, zda lavečky vůbec dále obnovovat. 

 
4) Členové KMČ souhlasili s prioritami inv.akcí pro rok 2006. Akcí č.1 zůstává kanaliza-

ce, vybraní členové KMČ  budou jednat se zastupiteli. Odpověď na dopis ve věci in-
vestice 2006 a dále na dopis “Plán údržby 2006-voda”  

 
                                                                                           Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
5)  Diskuse ve věci MHD  

a) rychlospoj  č.111 by o prázdninách měl jezdit i ve všední dny /poznatky 
z přeplněných autobusů zejména dopoledne/ 

b) požádat o prodloužení nočního spoje /odjezd z Olomouce v 0.50 hod./ i přes Ra-
díkov 

c) první spoj k nádraží a jeho příjezd k nádraží posunout tak aby byl minimálně 10 – 
12 min. před odjezdem vlaku na Prahu 

 
Bude požádán odbor dopravy Magistrátu 

                                                                                              Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
 
 
 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 19.9.2005 v 19,00 hod. 
  
Jednání ukončeno v 20,55 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 
 


