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

konané dne 21.4.2008 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                                               Zahájení v 19,00 hod.                         
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník  (částečně)              
                     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: 
� K úkolu bodu 1) – přítomní byli seznámeni s grafickou volbou tabulí s názvy ulic (smalt, červený 

podklad, nápis bílý velikými písmeny, bílá lemující linka) 
� Kolaudační řízení akce „Kanalizace Radíkov“ proběhlo v termínu. Jsou nedodělky (komunikace, 

terénní úpravy), které bude specifikovat zápis. 
� Návrh rozpočtu KMČ na rok 2008 předložen k diskusi na dnešním jednání.  

 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení) 
Došlá pošta: 

1)    Dopis TSMO a.s. č.j.:STMO/702 ve věci: 
- stanovení kontaktní osoby k řešení a sledování požadavků KMČ – paní Vacová 

585 700 044 – mobil-603 577 968, seznam managementu TSMO a.s. 
- přehled jarních sběrových sobot 
- plán činnosti TSMO a.s. v lokalitě Radíkov na měsíc duben 2008 

2) Dopis č.j.: SmOl/OKR/19/761/2008 ve věci inventarizace dětských hřišť  a jejich lokalizace. 
3) Pozvánka na jednání ZMO na den 28.dubna 2008 
4) Vystavení objednávky na provedení opravy chodníku v místě zastávky MHD Zahrádky směr    

Olomouc na opravu zadláždění 
 

Odeslaná pošta: 
           Nebyla 

 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- Požadavku p.Schwarze na řešení majetkoprávních záležitostí - KMČ doposud neobdržela 

k vyjádření písemný požadavek p.Schwarze k vyjádření od majetkoprávního odboru Magistrátu. 
Dle ústního sdělení žadatele své požadavky koriguje. Stanovisko KMČ zaujme až po došlém 
dopisu MmOl. 

- Kontrolních dnech na akci Kanalizace Radíkov, běží opravy komunikací, dolaďují se nedodělky, 
Horstav Olomouc spol. s r.o. provádí terénní úpravy. Přebytečná zemina bude upravena do 
„figury“ v objemu pro budoucí sportoviště a oseta travou.  
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- Probíhajícím výběrovém řízení odboru investic na zhotovitele projektové dokumentace na akci 

„Oprava ulice Malinovského – Radíkov“. V roce 2008 se zpracuje PD a zajistí stavební povolení. 
- Zpracovaném projektu a vydaném stavebním povolení na akci „Rozšíření osvětlení ul.Lošovská 

Radíkov“. Není finančně kryto v rozpočtu města na letošní rok. 
- Jednání s Policií ČR ve věci sprejerství (zvonice Radíkov) 
- Zajišťují TSMO a.s. z prostředků odboru dopravy 
- Projednání komplexního čištění komunikace ul. Malinovského a točny MHD – lokalita před 

prodejnou, kterou zabezpečí TSMO a.s. v 17.týdnu 
- Pochůzce s p.Brázdovou z majetkoprávního odboru MmOl. ve věci vodoprávních úprav v roce 

2008 
- Umístění nové vývěsky na prodejně Hruška-Radíkov, klíč má k dispozici i p.Pospíšilová    
- Problémech občana s narušením vnitř.omítek u RD při asfaltování  
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
 
1) Do předloženého návrhu rozpočtu KMČ na rok 2008 zahrnout projednaná doporučení vyplývající 

s diskuze na dnešním jednání KMČ. Se zapracováním změn se souhlasí. V případě nutnosti bude 
rozpočet v průběhu roku 2008 přehodnocen. Dopracování  rozpočtu 

 
                                                                                                             Zajistí: Ing.Zvěřina   
 
2) Ing.Bednář připomněl nutnost zpřísnění činnosti Městské policie v Radíkově (nevhodné parkování, 

vjezdy vozidel do zóny „ Zákaz vjezdu - Vjezd dopravní obsluze povolen“, parkování na chodníku 
apod.).  Nutno uplatnit e-mailem požadavek KMČ na ředitele MP.  

 
                                                                                                              Zajistí: Ing.Bednář  
 
3) Projednána otázka krytiny na objektu Náprstkova 1. Provede se prověření stavu, případně se 

uplatní požadavek u SNO a.s. na opravu. Dále nutno dořešit zajištění stolku pod počítač 
v místnosti KMČ. 

                                                                                                               Zajistí: Ing.Zvěřina, Ing.Bednář 
                                                
                                                                                                                                                   
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 19.5.2008  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,30 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 


