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

konané dne 16.10.2006 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                                      Zahájení v 19,00 hod.                      
                     p.Schwarz Josef    tajemník 
                     p.Mazáč Jiří   
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     p.Smetana Jan  
Nepřítomen: Ing.Bednář Jan místopředseda (služ.cesta) 
 
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:  
 
� Záměr připravit slavnostní zahájení stavby akce Radíkov-kanalizace byl realizován 

KMČ ve spolupráci s vítěznými firmami a to SSŽ Praha a.s., závod Zlín a Horstav 
spol. s r.o. Olomouc. Přítomen byl i primátor města Olomouce a další hosté a odborní 
pracovníci Magistrátu, gen.projektant a zástupce Středomoravská vodárenská a.s. 

� Tělocvičný mnohoúhelník na hřišti doplněn tabulkami „Určeno pro děti od 6-12 let“ 
� Dopis paní Procházkové odeslán 

    
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis č.j.: OROL-1414/VB-PŘ-2006 ze dne 24.9.2006  Policie ČR Velká Bystřice ve 

věci poškození stojanu basketbalového koše na hřišti - odloženo 
2) Pozvánka č.j.: SmOl/OVVI/97/322/2006/VP ze dne 21.9.2006 na poradu předsedů 

KMČ dne 9. října 2006 
3) Pozvánka na vzpomínkovou tryznu za zemřelé v sobotu 28.října 2006 ve 14,30 hod 

v obř.síni krematoria v Olomouci 
4) Dopis č.j.:OROL-2-987/DI-2006 ze dne 20.9.2006 ve věci dopravního značení v Radí-

kově 
5) Dopis č.j.:Mk/10-06 z 16.10.2006 (došlo dne 17.10.) ve věci vyčištění okapových žlabů 

na prodejně, revizí elektro a plynu na objektu Náprstkova 1 
 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j.: 28/2006-Zv na Zemědělskou vodohospodářskou správu ve věci oprav 
na Lošovském potoce 

2) Dopis č.j.: 25/2006-Zv z 19.92006 na Mgr.Puhače v věci revizí a servisu plynových 
topidel v objektu Náprstkova 1 Ol.-Radíkov 
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3) Dopis č.j.: 26/2006-Zv ve věci vyčištění okapových žlabů na prodejně potravin a 
revize UTZ na SNO a.s.  

4) Dopis č.j.: 27/2006-Zv ve věci zajištění zimní údržby – odesláno na odbor dopravy 
MmOl a TSMO a.s. 

5) Dopis č.j.: 29/2006-Zv ze dne 8.10.2006 ve věci: „Návrhy na zlepšení činnosti a 
postavení KMČ, kompetence – podklad pro poradu s předsedy 

 
Projednávaná problematika  

1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- zajišťování slavnostního zahájení stavby Radíkov-kanalizace 
- jednání s MP na Sv.Kopečku dne 21.9.2006 (dopravní značení, zima 2006/2007-

požadavek na kontrolu nevhodného parkování, pobíhající dobytek, apod.) 
- drakyádě pořádané hasiči  
- poradě s Mgr.Puhačem 
- slavnostním zasedání ZMO, večerním koncertě a setkání v prostorách radnice s pri-

mátorem Ing.Tesaříkem (vedoucí odborů, náměstci, předsedové KMČ) 
- provedené opravě komunikace na Suchých loukách 
- úspěšném sběru kovového odpadu 
- revizi a servisu plynových topidel v objektu Náprstkova 1, které proběhne dne 

4.11.2006  od 13,00 hod. 
- žádosti na p.Halu z MmOl, ale i TSMO a.s. o urychlení obnovy poškozeného bas-

ket.koše  
 
2) Pan Schwarz podal informaci o využívání internetu a dále o schůzce občanů se zá-

stupcem firmy Empecom ve věci internetu.  
 
3) Byl předložen návrh na novoročenku 2007 připravený Ing.Bednářem. Přítomní odsou-

hlasili návrh. Tisk nutno včas zajistit 
                                                                                     Odpovídá: Ing.Bednář 
 
4) Byla diskutována i otázka práce stávajících členů KMČ v dalším volebním období. Tři 
členové KMČ končí se svou činností. 

 
5) Zaslat poděkování ředitelům firem, kteří se podíleli na zahájení stavby dne 14.10.2006 
 
                                                                                       Zajistí: Ing.Zvěřina   
 

 
 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 20.11.2006 v 18,00 hod.   
  
Jednání ukončeno ve 20,20 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 
 


