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

konané dne 21.8.2006 
 
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. 
     Před jednáním KMČ byl krátce přítomen Ing.arch.Obenaus, který seznámil 
Ing.Bednáře a Ing. Zvěřinu s výsledky svého jednání  odb.útvarů ŽP ve věci dětského 
sportoviště. Byl dohodnut další postup. 
 
Byla provedena kontrola pln ění úkol ů dle zápisu z minulého jednání KM Č a konsta-  
továno následující:  
 
� Byly zadány práce na výměnu kotle ÚT v místní prodejně SANA 
� Získány podklady o opravě místního rozhlasu, nabídku, kterou firma předložila je nut-

no příště projednat na jednání KMČ, neboť značně překročila předpokládanou pláno-
vanou částku na opravy pro rok 2006 z rozpočtu KMČ. 

� Odeslán dopis na majetkoprávní odbor ve věci požadovaných opravných prací v ob-
lasti vodoprávní na rok 2007 k rukám p.Brázdové. 

� Problematika doplňkového hlášení místního rozhlasu byla projednána s Mgr. Puha-
čem. Pověřený pracovník KMČ s ním sepíše dohodu a bude proškolen. 

� Trvá úkol ve věci informování občanů v problematice bezdrátového internetu 
    

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis paní Marie Procházkové ze dne 15.8.2006. 
2) Dopis TSMO a.s. č.j. STMO Ol/1628 ve věci nasazení pracovníka p.Koutného na práce 

na Sv.Kopečku 
3) Dopis primátora Ing. Martina Tesaříka ze dne 3.8.2006 ve věci zajištění informování 

KMČ o územním a stavebním řízení ze strany Stavebního úřadu – pověřen projedná-
ním tajemník Magistrátu Bc Večeř. 

4) Dopis TSMO a.s. – přehled činností v měsíci srpnu 2006 v lokalitě Radíkov 
5) Dopis Mgr.Puhače ve věci čerpání prostředků na občerstvení 
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6) Kopie objednávky na výměnu kotle ÚT – prodejna SANA 
 
 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis primátorovi Ing.Martinu Tesaříkovi s žádostí o schůzku k projednání někte-
rých problémů dotýkající se činnosti KMČ 

2) Dopis č.j.: 17/2006-Zv ve věci: „Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2007 - 
priority Radíkov“ 

3) Dopis č.j.:18/2006-Zv ve věci: „Požadavky na rok 2007 v oblasti vodoprávní 
kú.Radíkov u Olomouce“ 

4) e-mailová korespondence na MmOl.- Mgr.Puhač ve věci zajištění platby za odvoz 
popele u TSMO a.s. za objekt Náprstkova 1, obnovení služby „ověřování dokladů“ 
na Detašovaném pracovišti,  žádost o svolání porady s předsedy KMČ 

 
 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- problematice opravy místního rozhlasu. KMČ se chce příště vyjádřit k předložené 

nabídce rozsahu opravných prací 
- čerpání rozpočtu KMČ v roce 2006 
- probíhajícím výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Radíkov“.Termín 

odevzdání nabídek do 29.8.2006. Zahájení stavby 1.11.2006 – ukončení stavby 
1.12.2007. 

- schůzce s primátorem, která se uskutečnila 3.8.2006 (doplnil Ing.Bednář, který se 
jednání taktéž účastnil), problematika informovanosti KMČ ze strany Stavebního od-
boru   

- novele stavebního zákona, která vstupuje v platnost od 1.1.2007. Dle dosavadního 
výkladu nového stavebního zákona č.183/2006 Sb. a dle pokyn ů, které jsou na 
portále Magistrátu pro ob čany obvodu KM Č ve kterých již probíhá výstavba ka-
nalizace nebude t řeba pro p řípojky inženýrských sítí (tedy i kanalizace) staveb -
ní povolení ani ohlášení na stavební odbor pro kana lizační přípojky. 

 
2) Ing. Bednář podal informaci o další nehodě cyklisty při neopatrné jízdě od TV vysílače 

směrem do Radíkova (letos již podruhé). Bylo nutno opět přivolat sanitku, případ řešila 
i dopravní Policie ČR. Dohodnuto, že opětovně bude podána žádost na doplnění do-
pravního značení směrem od TV – místní tabule a asi i posunutí hranice snížené rych-
losti. Nutno urgovat i problematiku ul.Náprstkova a požádat o pomoc Městskou policii. 

 
                                                                                     Zajistí: Ing.Bednář 
 
3) Na dopis paní Procházkové částečně odpoví KMČ, další body budou předány dopisem 

k řešení Mgr.Puhačovi na Magistrát. 
                                                                                      Zajistí: Ing.Zvěřina  

 
4) Ing.Bednář podal informaci k problematice bezdrátové internetu. Bude dána informace 

i do dalšího Zpravodaje č.5/2006. Vlastník hvězdárny Lošov nesouhlasí s dalším umís-
těním zařízení přenosové trasy na svém objektu. Bude dále sledováno. 

 
                                                                                       Zajistí: Ing.Bednář    
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5) Bylo diskutováno o další vhodné osobě pro hlášení místního rozhlasu. S ohledem na 
skutečnost, že p.Schwarz plánuje ukončení činnosti v KMČ, bylo dohodnuto, že hlášení 
bude zabezpečovat paní Františka Prášilová.  

                                                                             
 
 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 18.9.2006 v 19,00 hod.   
  
 
Jednání ukončeno ve 21,25 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 
                     Detašované pracoviště – p.Kundel  
 


