
 
 
 
 
 
 
 

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

konané dne 17.10.2005 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení v 19,00 hod. 
                     Ing.Bednář Jan      místopředseda               
                     p.Schwarz Josef    tajemník 
                     p.Prášilová Františka  
                     p.Smetana Jan  
Nepřítomen: p.Mazáč Jiří   - nemoc 
                     p.Pospíšilová Věra - omluvena 
 
     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:  
� Vhodný námět na pro přípravu akce ze strukturálních fondů nebyl vytypován 
� Podkladové materiály  k akci Kanalizace Radíkov odeslány na jednotlivé poslanecké 

kluby ZMO 
 

Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis č.j.: OD-IDOS-1920/2005 ve věci úpravy jízdního řádu  
2) Dopis č.j.: ŽP/16688/2005/Ste ve věci opravy laveček u vodárenské nádrže 
3) E-mail od odboru ŽP ve věci opravy poškozeného dětského mnohoúhelníku  
4) E-mail ve věci posouzení zdravotního stavu stromů –prostor Horního hřiště 
 
Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.:36/2005-Zv na TSMO a.s. ve věci: Zimní údržba v městské části Radíkov 

2005/2006“ 
2) Dopis č.j.:28/2005-Zv na TSMO a.s. ve věci: Oprava propustku Lošovský potok a do-

plnění mříže na ul.Na Suchých loukách 
 
Projednávaná problematika  
 
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- návštěvě a jednání u městka primátora Ing.Czmera ve věci pronájmu parcely města 

pro místní SDH 
- jednání s vedoucím oddělení veřejných zakázek Ing.Schneiderema paní cabicarovou 

ve věci kanalizace  
- dalších jednáních ve věci akce „Kanalizace Radíkov“  
- poškození nově vymalované čekárny MHD v Radíkově 



- proběhlých sběrových sobotách 
- nespokojenosti s kvalitou sečení ploch (neshrabáno) 
- požáru lesa v prostoru lokality ul.U skalky 
- připomínkování I.návrhu rozpočtu investičních akcí  města na rok 2006 
- provedené opravě vjezdu do hasičské zbrojnice 
 
2) Pan Smetana informoval o vadném čerpadle na prodejně Radíkov. Nutno prověřit a 

zajistit opravu před zimou.  
                                                            Případnou opravu zajistí: Ing.Zvěřina 
                                                            
3) Ing. Bednář předložil návrh novoročenek pro rok 2006. Nutno zajistit tisk dle dohody 

v termínu do 30.11.2005. Dále informoval o zajištění dodávky veřejných hodin v termí-
nu do 31.10.2005. 

                                                                                         Zajistí: Ing.Bednář 
 
4) Přítomní souhlasili (v případě potřeby) s uspořádáním setkání občanů se zastupiteli 

zvolenými v tomto volebním období za městskou část Radíkov. Termín do 10.12.2005 
 
                                                                              Dle potřeby zajistí:Ing.Zvěřina           
 
5) Ing.Zvěřina podal informaci o problémech s pronájmem ploch - parcely města, pro 

nácvik hasičů. Členové KMČ souhlasili  po projednání s místním SDH, že pronájem 
plochy nebude dále požadován - doporučen. Nutno informovat nám.primátora 
Ing.Czmera. 

  
                                                                                         Zajistí:Ing.Zvěřina                                                         
 
 
 
 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 21.11.2005 v 18,00 hod. 
  
Jednání ukončeno v 20,10 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 
 


