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

konané dne 14.12.2009  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.                         
                     Ing. Jan Bednář - místopředseda   
                     Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník   
                     p. Jiří Mazáč                                                                                      
                     p. Věra Pospíšilová    
                     p. Františka Prášilová                                                   
Omluven:     Ing. Miroslav Rešl (služební cesta) 
 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (16.11.2009) bez připomínek 
schválen. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Ing. arch. Obenaus – firma na dodání zakázky (kácení a výsadba zeleně, Horní hřiště) byla 

oslovena, čeká se na nabídku. Úkol trvá, nutno urychleně řešit (období vegetačního klidu).  
� Ing. Bednář – novoročenky dodány. Nutno urychleně rozeslat. 
 

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných) 
Došlá pošta:. 

1) Dopis č.j.: SmOl/ŽP/55/17477/2009/Ste ze dne 2.12.2009 ve věci „Zařazení travnatých ploch 
v k. ú.  Radíkov do údržby, odpověď“. 

2) Plán zimní údržby od TSMO a.s. – předáno na poradě předsedů KMČ. 
3) Č.j.: SmOl/OPK/79/579/2009/Kr ze dne 12.10.2009 – stavební povolení akce Malinovského -

rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí. Nabytí právní moci dne 14.11.2009.  
4) Plán údržby TSMO a.s. na prosinec 2009.  

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronická korespondence na MP a Magistrát ve věci „ztráty branek“ z hřiště za prodejnou. 
2) Dopis č.j.: 23/09-Zv na MmOl-OVVI – návrh odměn pro členy KMČ za II. pol. 2009. 
3) Dopis č.j.: 24/09-Zv na SNO a.s. p. Malík ve věci čištění okapů na prodejně o objektu 

Náprstkova, nutnost opravy elektroinstalace na rampě prodejny (živé vodiče po devastaci 
vypínačů). 

4) Elektronická korespondence na provozního náměstka Ing. Fryce ve věci zajištění pytlů pro 
úklid listí. 

 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- předání staveniště akce Malinovského v úterý dne 24.11.2009 za účasti zástupců Horstavu (Ing. 
Cielecky, Ing. Hrabina), za investora p. Sonnewend, za generálního projektanta Ing. Zajíčková, 
za KMČ – předseda. Dohodnuty práce v r. 2009, termín ukončení stavby 31.7.2009. Zhotovitel 
zpracuje podrobnější harmonogram – etapizaci na rok 2010. Kontrolní dny budou ve středu ve 
14,00 hod. 
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- Zpravodaji č. 6/2009, vyjde 18.12.2009. Je podána i podrobná informace o investiční akci 
Malinovského (co se bude dělat, důvody zpožděného zahájení apod.).    

- kácení zeleně, náhradní výsadbě v rámci investice, předpokládáme, že smrky od zvonice a 
borovice od prodejny je reálné přesadit na vhodné místo – pozemek města. Bude nutné 
projednat s Ing. Štěpánkovou. 

- Informace o probíhajícím úklidu listí, který provádí pracovník TSMO a.s. v Radíkově (p. Luboš 
Fico).    

- tom, že požadavek na zařazení projektu na hřiště a sportoviště pro hasiče do plánu investic na 
rok 2010 nebyl schválen RMO, bude se dále řešit. 

- termín akce 750 let Radíkova  4. - 5.9.2010, nutno vše včas připravit. 
- KMČ Sv. Kopeček dále sleduje akci – bankomat na Sv. Kopečku. 
- změnách ve vedení Městské policie 

2) Ing. Bednář podal informaci o průběhu a výsledcích porady předsedů KMČ s primátorem,  
náměstky, řediteli TSMO a.s., Městské policie, Správy hřbitovů a dalšími představiteli města, 
kterého se v zastoupení předsedy účastnil: 

     -   řešena problematika bioodpadu, úspěšnost akce i po stránce ekonomické. 
     - problematika hřbitovů, údržba, placení nájmů apod., řešit v součinnosti s p. Tichým na     

Detašovaném pracovišti v Ol. – Radíkově. 
     - zimní údržba chodníků TSMO v souvislosti se zrušením povinnosti úklidu vlastníkem přilehlé 
          nemovitosti.  
     -   diskuse kolem nočního spoje na Sv.Kopeček. 
     -   obsáhlá informace o připomínkách nejen naší KMČ, ale i dalších KMČ k problematice činnosti a   

hlavně informovanosti KMČ ze strany stavebního úřadu nebo zprostředkovaně od magistrátu. 
Bude dále jednáno a řešeno  

3)  Ing. Bednář podal informaci ukončeném jednání s Litolabem ve věci znečištěných studní    
polyaromatickými uhlovodíky z černé skládky skladů Drogerie. 

  
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        
4)  Ing. arch. Obenaus připraví podklady z dokumentace stavby akce Malinovského, které by mohly 

být presentovány např. v Radíkovském zpravodaji v r. 2010 (úpravy zeleně – návrh konečné 
podoby apod.). Prověří možnost získání přehledných výkresů pro informování občanů, které by 
byly k nahlédnutí na Detašované pracoviště. 

                                                                                                    Zajistí: Ing. ach.Obenaus 
 
5) Předložený plán jednání KMČ č. 21 Ol. – Radíkov na rok 2010 schválen, nutno zaslat Mgr. 

Puhačovi a na webové stránky KMČ Radíkov. 
                                                                                                     Zajistí: Ing. Zvěřina  
 
6)  Nutno prověřit návaznost výstavby nové brány na parcele č. 614 k.ú. Radíkov u zastávky MHD 

Radíkov - Zahrádky na projektovou dokumentaci investiční akce Malinovského. Nutno informovat 
investora i zhotovitele stavby. 

                                                                                                     Zajistí: Ing. Zvěřina  
 

7)  Paní Pospíšilová zajistí hlášení přání k Vánocům a novému roku 2010. 
    

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 18.1.2010  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,00 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                        
                                                                              Komise městské části č. 21          
                                                                                   Olomouc - Radíkov 
                                                                            Předseda Ing. Jan Zvěřina  
         
 
Předseda poděkoval všem členům místní KMČ za spolupráci v roce 2009 a popřál hezké 
vánoce a do nového roku 2010 hodně zdraví, rodinné pohody i pracovních úspěchů. 

 
                                                                                                       
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) 
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PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2010 

 
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 2010 

 
18. ledna 19,00 hod. 
15. února 19,00 hod. 
15. března 19,00 hod. 
19. dubna 19,00 hod. 
17. května 19,00 hod. 
21. června 19,00 hod. 
19. července 19,00 hod. 
16. srpna 19,00 hod. 
20. září 19,00 hod. 
18. října 19,00 hod. 
15. listopadu 19,00 hod. 
13. 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 2010.  
 
                                                                                       Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc - Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing. Jan Zvěřina  
 
 
 
 
 
 
 
Zápis obdrží: všichni členové KMČ   
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  
                      vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                      Městská policie Olomouc 
                      Detašované pracoviště Radíkov  
 


