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

konané dne 15.12.2008  
 
Přítomni:       Ing. Zvěřina Jan - předseda                                                               Zahájení v 19,00 hod.                         
                     Ing. Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch. Obenaus Milan - tajemník                
                     p. Mazáč Jiří  
                     p. Prášilová Františka   
                     p. Pospíšilová Věra  
                     Ing.Rešl Miroslav  
 
    Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení schopné. 
Zápis z minulého jednání (24.11.2008) bez připomínek  - schválen. 
        

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Dopis ve věci pronájmu parcely č.751 (předzahrádka) z vlastnictví Statutárního města Olomouc 

odeslán. 
� Dále trvá úkol ve věci návrhů na účelové čerpání finančních prostředků přidělených KMČ na 

r.2009.  
� Předložen rozpracovaný návrh podnětů k řešení v novém zadání územního plánu předložen, 

proběhla diskuse a další korekce a návrhy na doplnění. 
� Ing.Bednář podal informaci o schůzce s MP dne 27.11.2008 na Sv.Kopečku  
� Předloženo stanovisko Policie ČR k situování zrcadla na ul.Náprstkova, předložen dopis 

k odeslání na odbor dopravy MmOl. K řešení v roce 2009. 
 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení) 
Došlá pošta: 

1) Pozvánka na poradu předsedů KMČ s primátorem a jeho náměstky, účast odboru dopravy, 
investic ŽP Magistrátu, TSMO a.s., DPMO a.s a další.  

2) Kopie objednávek na zpracování posudku na stromy (Horní hřiště) a tisk novoročenek 2009.  
Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.:30/08 - Zv na MmOl – odbor vnějších vztahů a informací (problematika činnosti 

KMČ č.21-náměty na řešení problémů, které by mohly zlepšit činnost KMČ a jejich postavení 
v očích veřejnosti. 

 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- Výsledku porady předsedů vybraných KMČ k problematice bioodpadu. Nákladovost systému, 
který je zaveden v Radíkově je značná, úspornější se jeví biokompostéry (spec.provětrávané 
nádoby) nebo zahradní kompostéry. Anketa prováděná sl.Lorencovou ukázala směr, který se 
bude realizovat v roce 2009, cca od 04/2009. Kontejnery by byly přistavovány jen na sběrové 
soboty a dále cca 3x – 4x (jarní, letní a podzimní ořez stromů) v kombinaci s biokompostéry. 
Podrobnosti uvedeny v Radíkovském informační zpravodaji č.6/2008. 
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- zajištění vánoční výzdoby na budově KMČ.  
- jednání s investičním náměstkem primátora JUDr.Martinem Majorem ve věci realizace akce 

Malinovského v roce 2009. Dán příslib realizace naší investice. Akce bude zařazena do 
přeschváleného rozpočtu na rok 2009, které proběhne v 04/2009. Bude úvěr města ve výši 1,5 
mld. Kč na investice 2009 - 2011. 

- poradě primátora a jeho náměstků s předsedy KMČ (přítomni dále pracovníci odboru investic, 
dopravy, ŽP a další, vedení TSMO a.s., DPMO a.s). Porada byla na vysoké úrovni jak po 
stránce organizační, tak i po stránce přítomnosti vedení města včele s primátorem jeho 
náměstky i odborných pracovníků Magistrátu. 

- připomínkách p.Rozsárové k problematice vodoteče na ul. Dolanská. 
- a připomenul projednávání zadání souboru změn č.XIX ÚPnSÚ Olomouc z 14.2.2008 na poradě 

KMČ dne 18.2.2008 (viz. zápis z jednání KMČ). Týká se i Radíkova – lokalita Pod Bořím. 
- (nebylo zmíněno na jednání – připravovaném místním šetření odboru dopravy v lednu 2009 

k projektu ul.Malinovského na základě připomínek občana).  
- činnosti pracovníka TSMO a.s. p.Fica.   
- „Zpravodaji“, který vyjde v pátek 19.12.2008, bude distribuován vč.novoročenek 2009 občanům. 
- Valné hromadě místního SDH Olomouc - Radíkov, která se koná v sobotu dne 20.12.2008 

v hospodě „U Pulce“. 
- Ukončení činnosti pana Davida Kandela na Detašovaném pracovišti Magistrátu v Radíkově 

s ohledem na rozvázání pracovního poměru s Magistrátem. Bude výběrové řízení na toto místo. 
- Zajištění hlášení místního rozhlasu (vánoční, novoroční, které zabezpečí p.Pospíšilová). 
- plánu jednání KMČ č.21 Ol. - Radíkov v roce 2009 (stejný systém jako v roce 2008, měsíčně 

vždy v pondělí po 15-tém  v 19,00 hod. – viz. Příloha zápisu. 
   
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 

1) Paní Prášilová podala informaci o zajištění přání jubilantům v roce 2008 a v roce následujícím.   
 
                                                                                                 Zajistí průběžně: p.Prášilová             

 
2)   Členové KMČ připraví návrhy na vhodné čerpání rozpočtu KMČ na rok 2009. Úkol trvá. 

 
                                                                                                  Zajistí: všichni členové KMČ    

 
3) V rámci přípravy a tvorby zadání nového územního plánu města Olomouce předložil 

Ing.arch.Obenaus rozpracovaný koncept „Připomínky k návrhu zadání územního plánu města 
Olomouce“  - termín odeslání do 31.12.2008. Koncept „námětů“ byl diskutován, doplňovány 
připomínky. Nutno dopracovat a v případě nutnosti bude svolána schůzka KMČ k projednání.   

 
                                                                                                      Zajistí: Ing. arch. Obenaus  
                                                                                                                  Ing.Zvěřina      
 
Předseda KMČ  děkuje všem za práci v roce 2008 a přeje hezké prožití svátků vánočních a 

do nové roku 2009 pevné zdraví a hodně štěstí i v osobním životě 
 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 19.1.2009  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20,15 hod.  
Zapsal: Ing.Zvěřina                                                                          
                                                                                      Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc-Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing.Zvěřina Jan  
 
 
                                                                                                               
Zápis obdrží: všichni členové KMČ  (elektronicky Ing. Bednář, Ing. arch. Obenaus) 
                     Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač (elektronicky) 
                     vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                     Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                     Detašované pracoviště Radíkov – p. Kundel David (elektronicky) 
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PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2009 

 
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1 
 
Program jednání : 
1) Projednání připomínek přítomných občanů 
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady 
3) Došlá a odeslaná pošta 
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání 
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ) 
                                    
 Plán jednání KMČ v roce 2009 
 
       

19.ledna 19,00 hod. 
16.února 19,00 hod. 
16.března 19,00 hod. 
20.dubna 19,00 hod. 
18.května 19,00 hod. 
15.června 19,00 hod. 
20.července 19,00 hod. 
17.srpna 19,00 hod. 
21.září 19,00 hod. 
19.října 19,00 hod. 
16.listopadu 19,00 hod. 
14.prosince 19,00 hod. 

        
 

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám 
termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě 
vzniklých problémů během roku 2009.  
 
 
                                                                                       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  
 


