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

konané dne 15.10.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                                  Zahájení v 19,00 hod.                        
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník                
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     Ing.Rešl Miroslav  
 
       Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení 
schopné. Zápis z minulé schůzky bez připomínek  - schválen. 
 
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Dopis na odbor majetkoprávní MmOl ve věci stanovisek – k pronájmu plochy pro VE, 

který je očekáván se připravuje – úkol pro Ing.arch.Obenause a Ing.Zvěřinu trvá 
� Návrh novoročenek projednán, další nutno obratem zajistit – Ing.Bednář dle dohody 
� Ve věci opravy přístupové komunikace k chatové lokalitě Zahrádky se dále jedná. Je 

snahou získat materiál ze stavby kanalizace. KMČ peníze v roce 2007 na úpravu 
komunikace nemá. 

 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Podklady a pravidla pro poskytování půjček občanům města z Fondu rozvoje bydlení  
2) Dopis č.j.:9235/2007 ze dne 2.10.2007 od Středomoravské vodárenské a.s. ve věci 

postupu a podmínek napojování občanů Radíkova na novou kanalizaci 
3) Dopis TSMO a.s. č.j.:TSMO/2313 – Plán prací na měsíc říjen 2007 
4) Předáno krátkou cestou „Souhlas se změnou užívání“ č.j.:SmOl/OPS/42/4297/2007/Ko 

z 26.9.2007 (chata na RD – manž.Navarovi, Na Suchých loukách) 
 
Odeslaná pošta: 
1) E-mailová korespondence Mgr.Puhačovi ve věci studie „Sportoviště Radíkov 

ul.Malinovského“ 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ  
- z probíhajících kontrolních dnů na akci Kanalizace Radíkov (řešení dílčích problémů, 

další postup prací, příslib zhotovitelů na dokončení kanalizačních přípojek pro 
občany do konce října 2007) 
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- kanalizační systém bude v termínu funkční a lze jej využívat 
- práce na povrchových úpravách komunikací - zůstanou určitě nedodělky, které se budou 

řešit v roce 2008 
- práci nového zaměstnance TSMO a.s. p.Fica pro Radíkov, zatím spokojenost s prací 
- jednání s Mgr.Puhačem ve věci zajištění skříňky (vývěsky) na stěnu prodejny Hruška pro 

různá oznámení KMČ občanům, parte apod. 
- rozšíření oprávnění pro hlášení místního rozhlasu na člena KMČ paní Věru Pospíšilovou 

z důvodů větší operativnosti v hlášení na případné požadavky. Zajištěny kódy na vstup 
do budovy, souhlas a registrace u p.Mgr.Puhače. Nutno zajistit klíče. 

- jednání s Mgr.Puhačem ve věci zakoupení (obstarání) stolku pod další počítač na IP do 
místnosti KMČ 

- tom, že stále není znám komisi návrh rozpočtu (investice) na rok 2008 (otázka 
dokončení komunikací a vytvoření důstojného prostředí pro občany)  

- jednání s Ing.Kolenyákem z Lošova /vlastníka části parcel na ul.Zedníkova/ ve věci jeho 
souhlasu s realizací přípojek pro občany. Získáno kladné stanovisko. 

 
2) Ing.arch.Obenaus podal obsáhlou informaci k problematice budoucího sportoviště. Bude    

nutná studie pro odborné posouzení z hlediska ŽP na odboru KaR Magistrátu.Hrubý 
návrh je z podkladů Ing.Sáblíka – Agroprojekt Olomouc. Nutno zjistit předpokládané 
náklady na studii  a zajistit finanční zdroje. 

                                                                                    Odpovídá: Ing.arch.Obenaus 
                                                                                                      Ing.Zvěřina  
 
3) Byly projednány argumenty k očekávané žádosti o stanovisko majetkoprávního odboru 

ve věci VE v lokalitě Radíkov a předjednáno vyjádření.  Nutno dále sledovat. 
 
                                                                                    Zajistí: Ing.arch.Obenaus 
                                                                                                Ing.Zvěřina    
 
4) Nutno včas zajistit opravu vánoční výzdoby a novoročenky. 
 
                                                                                    Zajistí: Ing.Bednář  
                                                                                                            
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 

A) Zpracovat souhrnný podklad a stanovisko KMČ k problematice VE. Úkol trvá. 
 
                                                                                                Zajistí: Ing.arch.Obenaus 
                                                                                                            Ing.Zvěřina 

 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 19.11.2007  v 18,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20:00 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
 Schválil: 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 


