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

konané dne 18.8.2008 
 
 
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    
Hosté:           Mgr.Puhač – vedoucí oddělení KMČ a DP 
                     Bc. Kundel David – prac.det.pracoviště 
                     MUDr. Terrichová 
 
    Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné hosty a členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení 
schopné. Zápis z minulé schůzky bez připomínek  - schválen. 
 
                     MUDr. Terrichová se zajímala o dokumentaci a řešení rozpracovaného projektu na 
rekonstrukci ul.Malinovského a to se zaměřením na možnosti parkování. K danému podal vysvětlení a 
návrhy možného řešení v případě jejich nemovitosti Ing.arch.Obenaus. Jelikož se PD zpracovává dle 
platných norem, které musí být dodrženy neumožňuje šířka plochy mezi soukromými pozemky a 
situování komunikace v příslušné šíři situování oboustranných chodníků v šíři 1,5m  a současně 
parkovacích zálivů. Parkování vozidel si musí občané řešit především na svých pozemcích a k tomu je 
i využívat. Chodníky a vjezdy v šíři chodníků budou sloužit především pro chodce nikoliv pro 
parkování vozidel.    
 
                      V další části vedoucí Mgr.Puhač, p.Kundel a členové KMČ popřáli vše nejlepší  
jubilantům p.Pospíšilové a p.Zvěřinovi. 
        

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� K úkolu bodu 1) – studna na ul.Malinovského bude ponechána ve stávající podobě 
� Dne 15.8.2008 se konala další porada na Moravia Consult Olomouc a.s. k rozpracované PD na 

rekonstrukci ul.Malinovského 
� Jednání s Katastrálním úřadem proběhlo, podána informace 
� Vlastníci parcel na ul.Malinovského, kde nejsou dořešeny inž.sítě byli upozorněni na rekonstrukci 

ulice a na vhodnost dokončení napojení svých nemovitostí  
� Úkol v bodě 7) zůstává ke splnění 

 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení) 
Došlá pošta: 

1) Rozpis činnosti TSMO a.s. (dopis č.j.:TSMO/1344) na měsíc srpen 2008 
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2) Dopis odboru investic z 30.7.2008 – pozvánka na jednání ve věci požadavků na investice 
r.2009 a roky následující – stanovení priorit 

3) Dopis č.j.:ČIŽP/48/ŘI/0543286.19/08/OBS ze dne 30.7.2008 ve věci Sdělení podnětu 
4) Objednávka č. 97/08//KMČ/21 na zhotovení informačního panelu akce Kanalizace Olomouc-

Radíkov 
5) Objednávka odběru vzorků vody a jejího rozboru dopis č.j.:SmOl/ŽP/55/11244/2008/Hu ze 

dne 29.7.2008 – znečištění od Drogerie Olomouc 
 
Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.:20/08-Zv na odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací ve věci „Sdělení KMČ č.21 Ol.-Radíkov – rozkopávky nových komunikací 
2) Elektronická pošta – upozornění Moravské vodárenské a.s. a investora o krádeži poklopů na 

nové kanalizaci Radíkov v úseku kolem lokality Požár 
3) Elektronická pošta k problematice sečení na TSMO a.s. 

 
Projednávaná problematika  
 
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- situaci na ploše směrem k čistící stanici – neodborný a nepožadovaný zásah do zeleně, jednání 
s Horstvem – Ing.Hrabinou 

- nutnosti dořešení rozkopávky na ul.Lošovská, nutno upozornit Moravskou vodárenskou a.s.  
- připomínkách občana k zaneseným kanálům na ul.Náprstkova a další (vzato na vědomí) 
- neuskutečněném plánovaném pálení (na den 16.8.2008) dalších včelstev na lokalitě Dolansko 

(pojízdné včelíny) 
 

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
1)   Ing.arch. Obenaus podal obsáhlý výklad k řešení navrhovaných úprav ulice Malinovského – 

Radíkov – II. porada (na jednání dne 15.8. byli přítomni Ing.arch.Obenaus a Ing.Zvěřina). 
V rámci projektu bylo provedeno i odborné posouzení veřejné zeleně, projekt řeší i výsadbu a 
ozelenění ul.Malinovského. Přítomné zástupce KMČ překvapil havarijní stav Masarykovy lípy a 
vrby u propustku Lošovský potok, které budou navrženy ke skácení a řešeny náhradní 
výsadbou. Akci dále sleduje a průběžný kontakt s projektantem  

 
                                                                                                 Zajistí: Ing.arch.Obenaus, Ing.Zvěřina             

 
2)   Stížnost k situaci na ul. Lošovská je stále v řešení (odbor ŽP a Stavební úřad Magistrátu), není 

uzavřeno. Po obdržení závěrů informování stěžovatelů    
   

                                                                                                      Zajistí: Ing.Zvěřina    
 

3) Ing.Zvěřina seznámil přítomné soupisem investičních záměrů v obvodu KMČ Radíkov. Navazuje 
na priority stanovené KMČ v letech předcházejících. Po diskusi a projednání navrhuje KMČ na 
jednání dne 3.9.2008 na odboru investic MmOl. následující akce v pořadí: 

- Reg.č. 0019/97 Rekonstrukce ul.Malinovského 2009 –realizace 
- Reg.č. 0927/00 Sportovní hřiště II.etapa – dokončení  r.2009 – projekt 
- Reg.č. 1145/07 Lošovská, prodloužení osvětlení realizace r.2009 
- Reg.č. 0927/00 Sportovní hřiště II.etapa – dokončení  r.2010 – realizace 
- Reg.č. 0986/02 a 1195/07 komunikace ul.Náprstkova prodloužení a ul.Na Suchých 

loukách 
- Reg.č. 0803/99 rekonstrukce vodárenské nádrže II.etapa  

         Účast na jednání dne 3.9.2008 na odboru investic MmOl    
 

                                                                                                     Zajistí: Ing.Zvěřina  
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4) V návaznosti na dopis ve věci „Žádost o stanovení postupu při krizových situacích 

(přívalové deště) v Ol.-Radíkově“ a pochůzku na místě samém za přítomnosti vedoucího 
odboru ochrany Ing.Zapletala, zpracovat návrh pokynů (postupu) pro občany s cílem využití 
zásahové jednotky místního SDH Olomouc-Radíkov. Po projednání a odsouhlasení s odborem 
ochrany zveřejníme ve „Zpravodaji č.5/2008“ Úkol trvá, nutno řešit 

 
                                                                                                         Zajistí: Ing.Bednář, Ing.Zvěřina       
                                                                                                       
   
 
 
 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 15.9.2008  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 21,45 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 


