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

konané dne 19.11.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                                  Zahájení v 18,00 hod.                        
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník                
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
Nepřítomen: Ing.Rešl Miroslav (služební cesta) 
 
       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 byl 

pod č.j.: 20/2007-Zv ze dne byl předán na podatelnu dne 30.10.2007 v návaznosti na 
„prohlášení“ KMČ č.21 Ol.-Radíkov přijaté na mimořádném jednání KMČ dne 29.10.2007 

 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Dopis ČEZ Distribuce ze dne 18.10.2007 ve věci přerušení dodávky elektřiny dne 

7.11.2007 pro lokalitu Radíkov 
2) Dopis č.j.:ÚK-690/2007 ze dne 12.11.2007  Královské kanonie premonstrátů na Strahově 

ve věci „Stanovisko k záměru stavby větrné elektrárny-Radíkov 
3) Dopis č.j.:SmOl/ŽP/55/24308/2007/Sk ze dne 1.11.2007 ve věci „Napojení občanů na 

nové kanalizační řady-Radíkov – sdělení“ 
 
Odeslaná pošta: 
1)   Dopis na odbor majetkoprávní MmOl ve věci stanovisek – k pronájmu plochy pro VE  

pod č.j.: 30/2007-Zv ze dne 29.10.2007 
2)   Dopis č.j.:31/2007-Zv ze dne 28.10.2007 ve věci „Kanalizace Radíkov – stav 

komunikací. Žádost o zařazení do plánu oprav/investic 2008 rekonstrukci místních 
komunikací“ adresovaný poslaneckým klubům ZMO a to KDU-ČSL, ČSSD, ODS, KSČM 
a SZ s žádostí o podporu příslušných poslaneckých klubů ZMO.  

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

nutnost úpravy povrchu před zimou, termín dokončení přípojek opět posunut na III. 
dekádu listopadu, povrchy budou vyspraveny tak, aby mohla probíhat zimní údržba) 

- přítomnosti vedoucího úseku komunikací TSMO a.s. p.Zívaly, jeho mistra i udržující 
firmy p.Mareše na kontrolním dnu 

- napojení objektu prodejny a hasičské zbrojnice 
- zajišťování vývěsky KMČ na objekt místní prodejny 
- zajišťování servisu na plynová topidla v objektu Náprstkova 1 
- zajištěné opravě svítidel na ul.Pujmanové (bude provedena urgence u TSMO a.s.) 
- termínech akcí místního SDH (1.12. – Mikulášská nadílka, 15.12. – výroční schůze SDH. 

16.2.2008 – ples, 8.3. 2008 dětský karneval) 
- schůzce s MP na Sv.Kopečku plánované na 29.11.2007 v 16,00 hod. 
- změně na místě vedoucí prodejny f.Hruška /nastupuje p.Zavadilová/ 
- sjednocení času jednání KMČ v roce 2008 na 19,00 hod. - návrh 
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
 
2) Ing.Bednář připomněl nutnost zrušit žumpy u objektu prodejny a hasičské zbrojnice. 

Bude třeba projednat s investorem akce p.Sonnevendem. 
 
                                                                                     Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
3) Ing.arch.Obenaus předložil návrh na zlepšení  dopravy na ul.Chválkovická, Pavlovická – 

jízdní pruh pro autobusy MHD, resp. IDOS. Budou připraveny podklady pro Magistrát 
k posouzení a uzavřeno na příštím jednání KMČ.  

                                                                                    Zajistí: Ing.arch.Obenaus 
                                                                                                Ing.Zvěřina    
 
4) Pan Mazáč informoval o probíhajícím geodetickém zaměřování na lokalitě Pod bořím – 

výstavby RD. Na jednání konstatováno, že případné připomínky musí uplatnit vlastníci 
sousedních pozemků u investora. 

5) Paní Prášilová předložila návrh na zřízení zastávky MHD v lokalitě Zahrádky směr  
Sv.Kopeček (uplatní se požadavek na odbor dopravy MmOl.) 

                                        
                                                                                                            
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 17.12.2007  v 18,00 hod.  
Jednání ukončeno v 19:10 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 


