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

konané dne 16.2.2009  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                               Zahájení v 19,00 hod.                         
                     Ing. Jan Bednář - místopředseda    
                     p. Jiří Mazáč                       
                     p. Františka Prášilová   
                     p. Věra Pospíšilová                       
Nepřítomen: Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník - služební cesta     
                     Ing. Miroslav Rešl  - služební cesta      
Hosté:           Ing. Zbyněk Večeřa       
                      
    Předseda v úvodu jednání přivítal hosta a přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení 
schopné. Zápis z minulého jednání (19.1.2009) bez připomínek  - schválen. 
 
   Přítomný pan Večeřa Zbyněk se chtěl seznámit se situací a vyprojektovaným způsobem řešení 
opravy komunikace na ul. Malinovského a to především v blízkosti jeho rodinného domu s ohledem na 
násyp tělesa chodníku. Předseda poskytl informaci o způsobu řešení (záliv na autobusovou zastávku 
není – je v profilu komunikace, chodník zůstává stejný - šíře 1,5 m s novými obrubníky, provedení 
zámková dlažba 20 x 20 cm, vjezd řešen z dlažebních kostek 10 x 10 do betonu, před vjezdem příčný 
odvodňovací žlab). Byla poskytnuta k zapůjčení výkresová dokumentace.            
        

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Požadavek na kácení stromů v prostoru Horního hřiště včetně odborného posudku odeslán 
� Odesláno stanovisko KMČ k požadavku na zrušení chodníku na ul. Malinovského 
� Požadavek na změnu jízdního řádu nebyl zatím uplatněn 
� Ve věci dořešení úprav dopravního značení na ul. Náprstkova jednáno s odborem dopravy 

 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných) 
Došlá pošta: 

1) Dopis č.j.: SmOl/OD/4/772/2008/JK ze dne 28.1.2009 ve věci „Rekonstrukce Malinovského“ 
2) E-mailová korespondence Mgr.Puhač ve věci podání námětů – Dotazník pro přípravu IPRM 

„Atraktivní a konkurence schopná Olomouc“ – ROP Střední Morava (fondy EU) 
 
Odeslaná pošta: 
1) Elektronicky vyplněný formulář Dotazník pro přípravu IPRM „Atraktivní a konkurence schopná 

Olomouc“ – termín byl pondělí 16.2.2009 ráno 
2) Dopis č.j.: 03/2009 - Zv ze dne 21.1.2009 ve věci „Žádost o zajištění kácení stromů na parcele 

č.589 k. ú. Radíkov u Olomouce v majetku stat. města Olomouce 
3) Dopis č.j.:01/2009 - Zv ze dne 21.1.2009 ve věci „Stanovisko KMČ k problematice návrhu na 

rušení chodníku – navrhovatel Ing. Terrich, bydliště ul. Malinovského Ol. – Radíkov 
4) Dopis č.j.: 02/2009 – Zv na majetkoprávní odbor – stanovisko prodej pozemku Ing. Ficnerová 

ul. U Skalky 
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Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- nástupu nového pracovníka na Detašované pracoviště. Na místo pana Kundela nastupuje p. 
Martin Tichý. Je zahájen výběr poplatků za TKO, poplatek ze psů od příštího týdne. Omezeno je 
ověřování dokladů s ohledem, že pracovník musí absolvovat ještě školení. 

- tom, že na stránkách města jsou zveřejněny informace, jak budou vypořádány návrhy na zadání 
nového územního plánu města Olomouce. Projednává ZMO dne 23.2.2009. Z našich 
požadavků nebyl zařazen požadavek týkající se problematiky větrných elektráren v lokalitě 
Radíkov. Bude nutno řešit samostatným dopisem. 

- jednání na hasičské výborové schůzi. Bude opětovně veliká hasičská soutěž na vodárenské 
nádrži a to 27. a 28. června 2009 

- požadavku občana na prověření možnosti zřízení bankomatu na Sv. Kopečku. Bude uplatněn 
požadavek na KMČ Sv. Kopeček k projednání a dalšímu řešení 

- požadavku předsedy KMČ Svatý Kopeček Ing. Robenka na projednání stanoviska k zavedení 
nočního spoje linky č. 11 s odjezdem od hl. nádraží v 0:55 i do lokality Sv. Kopeček, Radíkov, 
Lošov (jezdí jen So a Ne). Přítomní doporučili podpořit.  

- náplni nového čísla Zpravodaje č.1/2009 – vyjde 20.2.2009  
- zajištění sběru bioodpadu v Radíkově v roce 2009  

2) Místopředseda KMČ podal informaci o:   
- požadavku p. Bernarda P. na občasné nasazení přenosného radaru do Radíkova. Bude 
projednáno s Městskou policií.  

   
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
1) S ohledem na krátký termín byly během víkendu 13. – 15.2.2009 zpracovány podklady  

„Dotazník pro přípravu IPRM „Atraktivní a konkurence schopná Olomouc“ – možnost čerpání 
fondů EU. Byly vybrány dva možné problémy návrhy k dalšímu vyhodnocení a případné 
realizaci a to z tématu volnočasových aktivit  

- Víceúčelové sportoviště a cvičiště dobrovolných hasičů 
- Revitalizace objektu (klub seniorů, hasičská zbrojnice, místní knihovna, Detašované 

pracoviště, pracoviště KMČ) Náprstkova 1  
          Odeslání na adresy a informování PhDr. Trčkové 
                                                                                                   Zajistil: Ing. Zvěřina  
 
2) Stanovisko k zavedení nočního autobusového spoje a požadavku na prověření možnosti zřízení 

bankomatu na Sv.Kopečku na KMČ Sv.Kopeček       
                                                                                                Zajistí: Ing. Zvěřina              

 
3)   Rozpočet KMČ na rok 2009 - bylo konstatováno, že bude zařazeno: nosná akce úprava rigolů 

ul. Zedníkova, úprava na ul. Na Pevnůstce, rezerva na opravy místního rozhlasu, vydávání 
Zpravodaje, novoročenky 2010, drobné nákupy. Definitivní návrh rozpočtu ke schválení  

 
                                                                                                 Zajistí: Ing. Zvěřina     
 
4) Ve Zpravodaji jsou informace k bioodpadu. Budou rozneseny objednací lístky a občané si 

vyberou kompostér nebo bionádobu na svoz. Duben – listopad bude svoz TKO 1 x za 14 dnů a 
volný týden svoz nádob na bioodpad. Závazné objednávky možno odevzdat do krabice 
v prodejně nebo do schránky KMČ do 28.2.2009. Akci  

                                                                                                 Zajistí: Ing. Bednář, Ing. Zvěřina  
 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 16.3.2009  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20,10 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. Martin Tichý 


