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

konané dne 18.9.2006 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení v 19,00 hod. 
                     Ing.Bednář Jan      místopředseda               
                     p.Schwarz Josef    tajemník 
                     p.Mazáč Jiří   
                     p.Prášilová Františka   
                     p.Smetana Jan  
Nepřítomna: p.Pospíšilová Věra (nemoc) 
Hosté:           p.David Kundel – pracovník Detašovaného pracoviště Magistrátu mOl. 
 
     Předseda v úvodu jednání přivítal hosta a přítomné členy KMČ. 
 
Byla provedena kontrola pln ění úkol ů dle zápisu z minulého jednání KM Č a konsta-  
továno následující:  
 
� Provedeny urgence již dříve odeslaných požadavků na doplnění dopravního značení 

ulice Na pevnůstce a Náprstkova na Policii ČR. Bude jednáno i s MP 
� Dopis p.Procházkové předán, s konečným textem byli seznámeni členové KMČ na 

dnešním jednání 
� Příspěvek do Zpravodaje ve věci aktivit na bezdrátový internet bude Ing.Bednářem 

zpracován 
    

Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Pozvánka MP na jednání dne 21.9.2006 na služebně Sv.Kopeček 
2) Pokyny pro sběrové soboty od odboru ŽP Magistrátu 
3) Dopis Mgr.Puhače k činnosti KMČ v období končícího volebního období zastupitelů 
4) Dopis č.j.:SmOl/Maj/22/5341/2006/Br ze dne 14.8.2006 ve věci zajištění opravných 

prací na Lošovském potoku 
5) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/4386/2006/Van ze dne 21.8.2006 ve věci uzávěrky 

ul.Beskydské a to dne 28.9.2006  
6) Oznámení o zahájení územního rozhodnutí č.j.:SmOl/ÚSO/77/1481/2006/Če ze dne 

7.9. ve věci výstavby RD na parcele č.422 ul.Náprstkova 
 
Odeslaná pošta: 

1) Urgentní dopis č.j.:24/2006-Zv na TSMO a.s. ve věci urgence (malování čekárny 
IDOS, stanoviště na separovaný sběr u zastávky MHD, stav propustku Lošovský 
potok) 
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2) Dopis č.j.:19/2006-Zv ve věci reklamace vzdušného vedení místního rozhlasu ul.U 
skalky- po vyjasnění požadavek stažen 

3) Dopis č.j:20/2006-Zv ze dne 5.9.2006 – odpověď  na stížnost, připomínky  
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- dalším jednání s p.Brázdovou ve věci provedení vodohospodářských úprav ještě 

v letošním roce. Bude schůzka na místě samém 
- jednání s Mgr.Puhačem k problematice činnosti KMČ a detašovaných pracovišť 
- provedené opravě místního orloje (zajišťoval ing.Bednář) 
- jednání s panem Zívalou – TSMO a.s. místní komunikace, opětovná urgence 
- činnosti místního SDH 
- připomínkách občanů k pobíhajícím domácím zvířatům 
- dopisu ve věci stížnosti občana na osvětlení v městské části Radíkov 
- stavu opravy basketbalového koše – bude urgováno, nic se neděje 
- zajištění sběrových sobot, plakátování. Šrot – 7.10.2006, kontejnery TSMO a.s. 

21.10.2006, ukon čení akce „bioodpad“ – 28.10.2006, ukon čení odvozu TKO z  
chatových lokalit               

 
2) Dle zápisu z RMO na internetu je odbornou komisí vybrán a schválen zhotovitel akce 

„Kanalizace Radíkov“. KMČ po projednání na dnešní schůzce se předpokládá 
v případě vstřícnosti firem slavnostní zahájení stavby. Podrobnosti budou sděleny čle-
nům operativně. Na úřední tabuli vyvěšeno vodoprávní rozhodnutí k uvedené akci. Ko-
ordinaci zahájení akce  

                                                                                       Zajistí: Ing.Bednář, Ing.Zvěřina  
 
3) Nutno zajistit nápisy na tělocvičný mnohoúhelník (určeno pro děti od 6-12 let. Neničte ). 

Dále nutno na příštím jednání předložit návrh novoročenek na r.2007 
 
                                                                                     Zajistí: Ing.Bednář 
 
4) S ohledem n probíhající přípravy týkající se zimního období 2006/2007 bude jednáno a 

napsán dopis na Na dopis paní Procházkové částečně odpoví KMČ, další body budou 
předány dopisem k řešení Mgr.Puhačovi na Magistrát. 

                                                                                      Zajistí: Ing.Zvěřina  
 

 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 16.10.2006 v 19,00 hod.   
  
Jednání ukončeno v 19,55 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
 
                                                                                       Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc-Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing.Zvěřina Jan  
 
 
Zápis obdrží:všichni členové KMČ   
                     Magistrát města Olomouce-Mgr.Puhač 
                     vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                     Městská policie Olomouc 
                     Detašované pracoviště Radíkov – p.Kundel David 
 


