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

konané dne 17.8.2009  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.                         
                     Ing. Jan Bednář - místopředseda   
                     Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník   
                     p. Jiří Mazáč                                                                                      
                     p. Františka Prášilová                              
Nepřítomni:  p. Věra Pospíšilová  (omluvena - dovolená)  
                     Ing. Miroslav Rešl (omluven - dovolená)     
 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (20.7.2009) bez připomínek schválen. 
              

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Ing. Zvěřina odeslal dopis č.j.: 18/09 - Zv ze dne 9.8.2009 na odbor investic MmOl ve věci „Návrh 

rozpočtu města Olomouce na rok 2010 – priority KMČ č. 21 Ol. – Radíkov“. 
� Náplň oslav 750 let založení obce Radíkov bude dále dopracována – předpokládaný rozpočtový 

požadavek cca 40 000,- Kč. 
  

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných) 
Došlá pošta: 

1) Dohoda o povolení zvl. užívání veřejné zeleně (zábory a výkopové práce) č.j.: 
SmOl/ŽP/55/112480/2009/Jar ze dne 3.8.2009 – žadatel ……………….. 

2) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK/79/3179/2009/Van ze dne 4.8.2009 ve věci zvláštního užívání 
komunikací (zelená plocha) ul. Malinovského 3 – žadatel …………………. 

3) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK/79/3177/2009/Van ze dne 31.7.2009 ve věci zvláštního užívání 
komunikací (vozovka)  ul. Na Pevnůstce – žadatel ………………….. 

4) Oznámení č.j.: SmOl/ÚSO/77/463/2009/Fi ze dne 30.7.2009 o zahájení územního řízení 
veřejnou vyhláškou ve věci „Prodloužení vodovodu a kanalizace do lokality Suché louky 
Radíkov (chatová oblast u skalky, hřiště). 

5) Informační leták sběrové soboty – Podzim 2009 – v Radíkově dne 17. října 2009.  
6) Dopis TSMO a.s. TSMO/ÚŘ ze dne 27.7.2009 „Plán prací pro KMČ na srpen 2009“. 
7) Elektronicky p. ……….. ve věci poškození plotu – stížnost v lokalitě ul. Přehradní parcela       

č. 254. 
8) Dopis č.j.: SmOl/Maj/22/4400/2009/Br ze dne 6.8.2009 ve věci „Plán údržby na rok 2010“ – 

požadavky na vodohospodářské úpravy. 
9) Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j.: KUOK 7739/23009 ze dne 4.8.2009 ve 

věci vydání stavebního povolení akce ul. Malinovského - negativní. 
 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronická korespondence na TSMO a.s. Ing. Dostálová ve věci zajištění opravy 
poškozeného sedáku lavičky u zvonice. 

2) Elektronická korespondence na TSMO a.s. p. Zívala s žádostí o prověření kvality. 
provedených úprav asfaltového povrchu na ul. Náprstkova – 2 povolené rozkopávky. 
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3) Odeslání dopisu č.j. : 18/09 - Zv ze dne 9.8.2009 na odbor investic MmOl ve věci Návrh 
rozpočtu města Olomouce na rok 2010 – priority KMČ č. 21 Ol. – Radíkov. 

 

Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- jednání RMO dne 11.8.2009, schválení výběru zhotovitele na akci Malinovského. 
- jednání ZMO dne 11.8.2009, rozpočet města nebyl dle zápisu projednáván. 
- sběrové podzimní sobotě dne 17.10.2009 – točna autobusů. 
- nutném jednání s Ing. Pospíšilovou, odbor dopravy ve věci úprav na ul. Na pevnůstce v r. 2010. 
- řešení stížnosti na poškozený plot pí………………., chata ul.Přehradní při provádění vodovodní 

a kanalizační přípojky do druhé řady chat. Bylo předáno zástupci chatařů k řešení, jinak bude 
KMČ předáno na stavební úřad. 

- nutnosti dále jednat s vedením města o informovanosti KMČ ve věci stavebních povolení a dále 
ve věci systému kontroly nad rozkopávkami apod.  

- částce na investiční akci ul. Malinovského pro rok 2009, které dle sdělení Ing. Michaličky činí 
   15 mil. Kč, dokončení v roce 2010 (zbytek rozpočtových nákladů). 
- dokončeném asfaltování komunikace k chatám v lokalitě za vodárenskou nádrží (ul. Přehradní). 
- vyžádaném nacenění dlaždických prací na rigolu ul. Na Pevnůstce, je příslib finančního krytí od 

Mgr. Puhače. 
 
2)  Pan Mazáč informoval o připomínkách chataře k poškození komunikace ul. Přehradní při pohybu 

těžké   mechanizace. Bude posouzeno a případně předáno k řešení na TSMO a.s.  
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        
3)  Ing. Bednář podal informaci o výsledku rozborů vody ze studní na ul. Vrchní a Zedníkova 

(kontaminace stopovými prvky ze skládky drogerie). Přítomní souhlasí s uvolněním částky cca   
       1 700,- Kč na provedení dalšího rozboru. Ve věci dalšího postupu a nezávislého vyhodnocení 

rozborů nutno jednat s odborem ŽP MmOl. 
                                                                                                    Zajistí: Ing. Bednář 
 
4) Přítomní členové KMČ se seznámili s dopisem odboru majetkoprávního ve věci uplatnění 

požadavků na opravné práce v oblasti vody na r. 2010 a byli seznámeni s možnými opravnými 
pracemi. Dále nutno uplatnit požadavek do rozpočtového plánu roku 2010 na příspěvek na oslavy 
750 let Radíkova. Odeslání v termínu.  

 
                                                                                                    Zajistí: Ing. Zvěřina 

    
 
 

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 21.9.2009  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20,20 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 (elektronicky) 


