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

konané dne 15.11.2010  
 
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  
Nepřítomen: Ing. Miroslav Rešl - omluven (sl. cesta)                   
 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (18.10.2010) bez připomínek 
schválen. 
    

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
 Předložen návrh novoročenky, dohodnuty drobné úpravy, objednávka vystavena a bude dáno do 

tisku. 
 Dopis ve věci zajištění přístupové komunikace k RD p. ………………. na odbor investic odeslán. 
 Zeleň na horním hřišti v pořádku. 
 Reproduktor místního rozhlasu směrovaný na ul. Dolanská bude instalován až v r. 2011 (finance) 
 Oprava jezevčíka bude zajištěna přes zimní období. 

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

1) Emailová korespondence od p. Mackové – povolení k závodu psích spřežení na kárách ve 
dnech 13. - 14.11.2010 od odboru ŽP magistrátu. 

2) Objednávka č.j.: 122/10/KMČ/21 na tisk novoročenek pro firmu OK DESIGN, s.r.o. 
3) Emailová korespondence Mgr. Puhače – závěrečné jednání s předsedy KMČ  
4) Dopis č.j.: SMOL/005090/2010/OI/PR/Sna ze dne 8.11.2010 ve věci komunikace k RD p. 

Procházkové L. 
5) Dopis č.j.:SMOl/Maj/22/5515/2010/Š ze dne 1.11.2010 ve věci “Žádost o sdělení stanoviska 

ke zřízení věcného břemene práva chůze na pozemku v majetku statutárního města 
Olomouce“.  

6) Dopis č.j.: SMOl/Maj/22/5382/2010/Ha ze dne 19.10.2010 ve věci: “Žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce (část parcely 231/1 k.ú. Radíkov u 
Olomouce). 

7) Emailová korespondence – informace Mgr. Puhače k vyúčtování r. 2010.  
8) Dopis p. L. Procházkové ze dne 15.11.2010 ve věci „Žádost“.  

 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j: 23/10 - Zv ze dne 26.10.2010 na odbor investic magistrátu ve věci: Radíkov 
ul. Náprstkova - přístup k RD p. Procházkové. 

2) Emailová korespondence na firmu Horstav – soupis drobných vad a nedodělků stavba 
Malinovského (zasláno na vyžádání).   

3) Emailová korespondence na TSMO a.s. ve věci zajištění opravy osvětlení. 
4) Emailová korespondence na TSMO a.s. ve věci zajištění zimní údržby (nádoby na posyp, 

plužení, omezení solení apod.) 



- 2 - 

5) Emailová korespondence na SNO a.s. ve věci vyčištění okapů (hasičárna, prodejna). 
6) Emailová korespondence ve věci zajištění ořezu keřů u zastávky MHD – výstup a podrosty na 

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

- dokončené výsadbě vzrostlých stromů na investiční akci ul. Malinovského a nutnosti řešit 
následně odstranění nedodělků. 

- ukončení činnosti p.Sonnewenda na odboru investic magistrátu. Bylo mu poděkováno za dobrou 
součinnost jak na akci kanalizace Radíkov, tak i na akci ul. Malinovského. 

- nutnosti zajistit revizi plynových spotřebičů (asi až z nového rozpočtu). 
- schůzce předsedů s Mgr. Puhačem, všem poděkování za práci, jak dále s KMČ bude RMO řešit 

následně.  
- nutnosti rozšířit okruh členů KMČ znalých hlášení (zlepšit zastupitelnost). 
- tom, že detašované pracoviště je dočasně bez obsluhy z důvodů přesunu p. Martina Tichého na 

jinou pozici na magistrátě. Situace se bude řešit, ale je stopstav v nabírání zaměstnanců na 
magistrát. 

- prozatím  zamítavém stanovisku odboru investic (viz dopis) ve věci investice na ul. Náprstkova 
 

2)   Ing. Bednář připomenul další úkoly k řešení, poskytnul další informace  a to: 
      - zajistit opravu vánoční výzdoby. 
      - zpracovat manuál na obsluhu rozhlasu. 
      - dotazu majitelů koní na možnost využívat Horní hřiště jako jízdárnu. KMČ s tímto nesouhlasí 

z důvodů vážné kolize v minulých letech mezi vlastníky koní a okolními chataři. Řešilo se až na 
úrovni tajemníka magistrátu.   

      -  že ve dnech 25.-26.6.2011 se uskuteční v areálu pevnůstky a chaty Pod věží mistrovství ČR 
MTBO - v orientačním závodě na horských kolech http://orient-express.webnode.cz/. Je to 
kolize s předpokládaným termínem „Netradiční hasičské soutěže 2011“ – již 5. ročníku 
pořádaného místním SDH. Jde o dopravní zátěž, kterou Radíkov asi těžko zvládne. Bude nutné 
řešit s místním SDH. 

 
3) Paní Prášilová podala informaci o přáních jubilantům, které zajišťuje magistrát i KMČ.  

 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        

 
4)  Zajistit stanovisko k dopisu  č.j.: SMOl/Maj/22/5382/2010/Ha ze dne 19.10.2010 ve věci: “Žádost o 

sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce (část parcely 231/1 k.ú. 
Radíkov u Olomouce) v dohodnutých intencích projednaných na dnešním jednání. 

 
                                                                                                        Zajistí: Ing.Zvěřina                                                          
                                                                               
5) Zajistit stanovisko k dopisu č.j.: SMOl/Maj/22/5515/2010/Š ze dne 1.112010 ve věci “Žádost o 

sdělení stanoviska ke zřízení věcného břemene práva chůze na pozemku v majetku statutárního 
města Olomouce v dohodnutých intencích projednaných na zasedání KMČ. Vyjádření doplnit o 
další informace o kterých nebyl majetkoprávní odbor spraven. Místní šetření nutné. 

 
                                                                                                         Zajistí: Ing.Zvěřina  

           
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 13.12.2010  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 21,10 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                        
                                                                              Komise městské části č. 21          
                                                                                   Olomouc - Radíkov 
                                                                               Předseda Ing. Jan Zvěřina                 
                         
 
                                                                                       
 
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) 
                       


