
 
 
 
 
 
 
 

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

konané dne 19.9.2005 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení v 19,00 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 č.j.: 33/05-Zv ve věci požadavků na IDOS –MmOl. odb.dopravy odeslán 
� odeslán dopis č.j.: 29/05-Zv ve věci priority investic na rok 2006 a roky následující 

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis č.j.: 75/05/KMČ/21 – kopie objednávky prací na údržbě zeleně 
2) Dopis – termíny „Sběrových sobot – podzim 2005“  
3) Dopis DPMO ve věci objektu čekárny IDOS v Olomouci-Radíkově 
4) Dopis č.j.: OKR/3619/2005/Vy – Výzva k předkládání projektových námětů 
 
Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.:32/2005-Zv ve věci ”Žádost o vystavení objednávky“ – údržba zeleně 
2) Dopis č.j.: 27/05-Zv „Žádost o provedení opravy-výměny střešního vykýře“ u objektu 

KMČ 
3) Dopis č.j.: 28/05-Zv „Požadavky na rok 2006 v oblasti vodohospodářské“ 
 
Projednávaná problematika  
 
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- návštěvě a jednání u náměstka primátora Bc. Petříka ve věci akce “Kanalizace Radí-

kov” dne 19.9.2005-doplnil Ing.Bednář 
- o přípravě a zajištění sběrových sobot – hasiči šrot 8.10.2005, bude zajištěna asis-

tence MP, kontejnery na objemný komunální odpad dne 15.10.2005 v době od 8,00-
13,00 hod. 

- o jednání s Ing.Scheiderem (vedoucí oddělení veřejných zakázek) ve věci investič-
ních akcí na rok 2006 a roky následující 



- jednání s p.Zívalou z TSMO a.s. a p.Opluštilem ve věci vymalování a opravy čekárny,  
dokončení asfaltování kolem zastávky IDOS-nástup a o havarijním stavu zídky nad 
propustkem Lošovského potoka, ve věci přistavení velkoobjemového kontejneru pro 
pracovníka TSMO a.s. pana Koutného, chybějící mříž na ul.Na Suchých loukách  

- objednání vyčištění propustku po přívalovém dešti u p.Brázkové majetkopr.odbor 
MmOl. 

- kontaktu se Středomoravskou vodárenskou ve věci údržby a čištění nátoku beze-
jmenné vodoteče z lokality Býčí louka do kanalizačního systému 

- uplatnění požadavku na opravu poškozených laveček u vodárenské nádrže a již pro-
vedené opravě  

- stavu čerpání rozpočtu KMČ na rok 2005. Dán souhlas k získání nabídek na datumo-
vý, časový displej, teploměr a po výběru dodavatele vystavení objednávky od 
Mgr.Puhače (zajistí Ing.Bednář) 

- e-mailové urgenci na TSMO a.s. - neprovedení seče na parcele v lokalitě ulice U 
skalky  

- jednání s Ing.Fišerem – vedoucí odboru informatiky MmOl. ve věci internetového 
bezdrátového propojení MmOl a pracoviště KMČ, Detašovaného pracoviště, Klubu 
seniorů a Městské knihovny- výběr vhodného RD pro anténní systém 

- vydání „Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2005 cca 6.10.2005 
  
2) Pan Schwarz informoval o:  

a) Jednání s panem Malíkem ve věci střešního okna 
b) Prodejně Radíkov a o krátkodobém odvolání paní vedoucí na jinou prodejnu 
c) Končícím dovozu PB lahví  

 
3) Přítomní byli seznámeni s podkladovým materiálem týkající se investiční akce „Kanali-

zace Radíkov“, který bude zaslán na všechny poslanecké kluby politických stran, které 
jsou v ZMO. 

                                                                           Zajistí: Ing.Bednář, Ing.Zvěřina p.Schwarz  
 
4) Do 15.10.2005 nutno odeslat případné požadavky na projektové náměty vhodné pro 

strukturální fondy pro roky 2007-2013. 
                                                                                           Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
5) Obsah hlášení místního rozhlasu nutno dát vždy v písemné podobě do vývěsky. 
 
                                                                                          Zajistí: p.Schwarz       
 
6) Připomínka p.Prášilové, že někteří chataři stále vyvážejí odpad do lesa. Dát do Zpra-

vodaje, případně upozorníme MP 
 
  
 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 17.10.2005 v 19,00 hod. 
  
Jednání ukončeno ve 20,15 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 
 


