
 
 
 
 
 
 
 
 

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

konané dne 19.6.2006 
 
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 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:  
 
� Kontejner na trávu je po vysypání vymýván, aby se předešlo zapáchání 

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Pozvánka na slavnostní setkání vedení města Olomouce se SDH a předání nové tech-

niky a výstroje 
2) Dopis nám. Ing.Czmera ve věci majetkoprávních záležitostí týkající se kanalizace Ra-

díkov 
3) Rozpis činností TSMO a.s. na 06/2006 v lokalitě Radíkov 
 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j.: 14/2006-Zv ve věci „odprodeje části parcely č.103 kú.Radíkov – 42 m2 
– doporučení KMČ 

2) Dopis č.j.: 15/2006-Zv – návrh odměn pro členy KMČ za I.pol.2006 
 
Projednávaná problematika  

1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- jednání na odboru ŽP ve věci pilotního projektu na bioodpad – lokalita Radíkov 
- nedostatcích při obsluze kontejneru počátkem června 
- diskusi s primátorem při jeho návštěvě na nohejbalovém turnaji 
- dalším jednání s firmami na nabídky výměna kotle prodejna SANA 
- úspěšném vyřešení 9 majetkoprávních problémů spojených s akcí Kanalizace Radí-

kov, zůstává projednání na ZMO dne 20.6.2006 
- provedených opravných prací (čištění) na sběračích po povodních a o dalších poža-

davcích na rok 2007 
- nutnosti kontroly prací po sečení 



- opětovném zničení „vodníka“ na hrázi vandaly 18.6.2006 
- tom, že dle pracovní náplně bude hlášení v dalším období zabezpečovat pracovník 

detašovaného pracoviště p.David Kundel – KMČ doporučuje přesun na pondělí cca 
16,45 hod. text hlášení bude třeba dát do vývěsky 

- tom, že operativně bude provedeno vyhodnocení nabídek na opravu kotelny 
- předpokladuu vypsání výběrového řízení na zhotovitele investiční akce Kanalizace 

Radíkov je v cca 08/2006. Zajišťuje odbor investic. 
- předpokládaném vydání  Zpravodaje 4/2006  cca 20.7.2006 
 
2) Pan Schwarz informoval o tom, jak je využíván internet - spokojenost, plné obsazení. 

Zvažuje se rozšíření na sobotu 
 
3) KMČ projednávala je nespokojena s tím, že neobdrží od Stavebního úřadu výsledky 

územního řízení ani výsledná stavební povolení týkající se lokality Radíkov. Neobdrželi 
jsme na vědomí ani územní řízení na akci Kanalizace Radíkov, ani na výstavbu 12 RD 
v lokalitě Pod bořím. Informovanost KMČ takto chybí. Předpokládáme,  že v této věci 
bude jednáno s vedením města. 

 
4) Pan Smetana informoval o nasazení pracovníka TSMO a.s. p.Koutného na práce na 

Sv.Kopečku. KMČ je s tímto nespokojena, je nutno, aby stav byl řešen ve spolupráci 
s KMČ Sv. Kopeček a ne na úkor Radíkova. 

 
5) V návaznosti na schůzku k biodpadu bude nutno v cca 09-10/2006 zajistit průzkum 

zájmu o tuto akci v roce 2007 a dále zjistit podíl místních občanů a chatařů. TSMO a.s. 
zabezpečí pro obsluhu kontejneru vždy rozpis služeb na měsíc. Měla by obdržet i 
KMČ. 

                                                                                       Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
 
 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 24.7.2006  ve 20,00 hod. – ZM ĚNA !!!  
  
 
Jednání ukončeno ve 20,50 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 
 


