
 
 
 
 
 
 
 
 

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

konané dne 21.11.2005 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení v 18,00 hod. 
                     Ing.Bednář Jan      místopředseda               
                     p.Schwarz Josef    tajemník 
                     p.Mazáč Jiří   
                     p.Pospíšilová Věra      
                     p.Prášilová Františka  
                     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:  
� Stále není dořešena výměna kotle na prodejně Radíkov. Není shoda mezi p.Malíkem 

(SNO a.s.) a provozovatelem Pramen s.r.o. Kotel slouží 14 let, výměna je akutní. O 
pomoc bude požádán náměstek primátora Ing.Czmero cestou vedení SNO a.s. 

� Novoročenky připraveny, budou rozeslány a rozneseny občanům jako vždy se zpra-
vodajem č.6/2005 v předvánočním týdnu 

� Informace ve věci ustoupení od žádosti hasičů o pronájem plochy na louce pod lípou 
byla  sdělena nám. Ing.Czmerovi 

� Dle vývoje nebude asi nutné svolávat setkání občanů se zastupiteli zvolenými za 
městskou část Radíkov 

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis č.j.: OPK/46666/2005/Ši ze dne 26.10.2005 – rozhodnutí ve věci úplné uzavírky 

komunikace ul.Zedníkova v Ol.-Radíkově. 
2) Rozhodnutí č.j.: OPK/4665/2005/Van ze dne 5.11.2005 ve věci povolení rozkopávky 

ulice Zedníkova – žadatel Petr Buček. Účel vybudování vodovodní a plynové přípojky 
3) E-mailová korespondence ve věci další existence místní pobočky městské knihovny  
4) Dopis TSMO a.s. ve věci „Změna odvozu tříděného odpadu od 1.11.2005“  
5) Objednávka č. 116/05/KMČ/21 ze dne 10.10.2005 ve věci malování kanceláří 
 
Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.:39/2005-Zv na  MP ve věci vztahů občanů na ul. Lošovská 
2) E-mailová korespondence na TSMO a.s., a na Městskou knihovnu – ředitelna RNDr. 

Prucková. 
 



Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- dalším jednání s jednotlivými předsedy poslaneckých klubů zastupitelů ve věci akce 

Kanalizace Radíkov a její zařazení do plánu investic k zahájení stavby v r.2006 
- tel. Informaci odboru dopravy – IDOS ve věci kladného stanoviska na rozšíření linky 

č.111 i v období letních prázdnin 
- jednání s panem Zívalou ve věci zimní údržby, umístění nádob na posyp, dořešení 

mříže ul. Na Suchých loukách, odvozu skládky z prostoru parkoviště a dodání nádoby 
na uliční smetky pro pana Koutného (úklid komunikací pracovníkem TSMO a.s.) 

- jednání s panem Malíkem ve věci nefunkčního topidla v koupelně u hasičů a nutné 
opravě. SNO opravu odmítá. Bude nutno řešit dále s vedení města 

- zajištění včasné montáže vánoční výzdoby 
- dopisu operátora Oskar Vodafone ze dne 18.10.2005 a jeho příslibu, že vysílač sig-

nálu bude uveden do provozu v r.2006  
- pozdním doručení povolení k rozkopávám komunikací. Bude projednáno na odboru 

dopravy s cílem, aby občané s předstihem o rozkopávce věděli (aby rozhodnutí došlo 
na KMČ včas a nikoliv až 10 dnů po provedeném výkopu) – zajistí Ing.Bednář osob-
ním jednáním 

 
2) Pan Smetana informoval o trvajících problémech na prodejně s kotlem. Jednání 

s panem Malíkem (SNO a.s.) neúspěšné a nekonstruktivní. Nelze připustit uzavření 
prodejny ze strany SANY z důvodů nedohody mezi SNO a.s. a firmou Pramen s.r.o. 
Nutno řešit i čerpadlo. S ohledem na havarijní stav řešit cestou žádosti o pomoc na 
náměstka primátora Ing. Czmera. 

  
                                                                                         Zajistí: Ing.Bednář 
                                                            
3) Ing. Bednář podal informaci o montáži ukazatele času, data a teploty na budově KMČ. 

Dále byla podána informace o postupu prací na zavádění bezdrátového internetu 
v rámci akce zajišťované odborem informatiky MmOl. Bude dána krátká informace do 
Zpravodaje.  

                                                                                         Zajistí: Ing.Bednář 
 
4) Přítomní byli seznámeni s dopisem ředitelky Městské knihovny a návrhem na uzavření 

místní pobočky pro malý zájem čtenářů. Dále byla podána informace, že stávající kni-
hovník Petr Zvěřina chce ukončit činnost s ohledem na jeho pobyt na studiích 
v Ostravě a nemožnosti za těchto podmínek aktivizovat činnost knihovny i v týdnu. 
Předseda KMČ Ing. Zvěřina se dále hlasování o osudu knihovny neúčastnil. V diskusi 
padl návrh na vyhledání nového knihovníka, který by se mohl činnosti více věnovat a 
vyčkat se zrušením knihovny minimálně ½ roku a to do 30.6.2006. Předpoklad zvýšení 
zájmu i vlivem přístupnosti internetu. Situaci pak nutno znovu vyhodnotit. Za daných 
okolnosti nesouhlasí KM Č se zrušením knihovny k 31.12.2005.  Všech zbývajících 
6 členů nesouhlasí s ukončením provozu knihovny. Dopis na ředitelku knihovny ces-
tou Mgr. Puhače  

                                                                                         Zajistí:Ing.Bednář           
 
5) Pan Mazáč informoval o dalším ničení laviček u vodárenské nádrže, dohodnuto zajiš-

tění. Bohužel pokračuje drobný vandalismus např. v čekárně apod. KMČ se snaží,  
aby byl pořádek, jiní ho ničí.  

 
6) Na základě připomínek občanů ke zvýšenému výskytu potkanů bude odbor ŽP Magis-

trátu požádán o zajištění odborného průzkumu a posouzení stavu a případných dal-
ších krocích. Dopis   

                                                                                         Zajistí: Ing.Zvěřina                                   
 



7) Paní Prášilová předložila návrh na doplnění autobusového spoje linky č. 11 a to vlo-
žením nového spoje v So a Ne v době odjezdu z Radíkova mezi 18,55 -20,30 hod. 
Bude řešeno na příštím jednání KMČ. Nutno akceptovat i ekonomičnost všech návrhů 
a přínos pro větší počet občanů.    

 
 
 
 
 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 19.12.2005 v 18,00 hod. 
  
Jednání ukončeno v 19,50 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 
 


