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

konané dne 13.12.2010  
 
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 (15.11.2010) bez připomínek 
schválen. 
    

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
 Přítomní byli seznámeni s textem obou dopisů č.j.: 24/2010-Zv ve věci ul. Náprstkova a dopisem 

č.j.: 25/2010-Zv ve věci prodeje části komunikace v chatové lokalitě ul. Přehradní 
 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta:. 

1) Emailová korespondence od OVVI Mgr. Puhač ve věci předložení návrhu odměn pro členy 
KMČ za II. pol. 2010. 

2) Emailová korespondence OVVI ve věci poruchy na rozvodech NN na Detašovaném pracovišti, 
zajištění opravy. 

3) Emailová korespondence ve věci zajištění pravidelné revize plynových spotřebičů v objektu 
Náprstkova 1. 

4) Emailová korespondence od Stavebního úřadu – stanovisko ke stavu RD na parc. č. 92 k.ú. 
Radíkov u Olomouce, č.p. 15, Malinovského 25  

5) Dopis č.j.: SMOOl/ŽP/55/15905/2010 Sk ze dne 1.12.2010 (KMČ na vědomí) ve věci 
„Nakládání s odpadními vodami u RD v ul. Malinovského, Olomouc, m.č. Radíkov“.   

6) Dopis ve věci: „Žádost o urgenci havarijního stavu konzoly NN na RD ul. Malinovského 25 
v obci Radíkov ze dne 9.12.2010. 

7) Dopis č.j.: IP-128002846 ze dne 25.11.2010 ve věci „Žádost o vyjádření k akci: Radíkov 
Malinovského 95-stav. Úprava NN v od firmy Elpremont Velká Bystřice  

 
Odeslaná pošta: 

1) Emailová korespondence na TSMO a.s. ve věci naplnění nádob posypovým materiálem na 
zimní údržbu komunikací. 

2) Emailová korespondence na provozního náměstka TSMO a.s. jako urgence požadavku výše 
uvedného. 

3) Dopis č.j.: 26/2010-Zv – návrh odměn pro členy KMČ za II. pol. 2010. 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- provedeném odstraňování drobných nedodělků na stavbě akce Malinovského, osazení 3 
sloupků s informačními ukazateli (systém města), výměna patek u dřevěných prvků bude 
pokračovat, práce na zeleni na jaře 2011. 
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- jednání ve věci obsazení detašovaného pracoviště v Radíkově, provizorní stav, definitivně bude 
řešeno v roce 2011. 

- zpracovaném Radíkovském informačním zpravodaji 6/2010. Bude distribuován spolu 
s novoročenkami v polovině 51. týdne 2010. 

- složení ZMO – čerpáno ze stránek www.olomouc.eu  
- problémech se zimní údržbou, pojíždění nových chodníků velikým traktorem, občanům ani kMČ 

se to nelíbí, riziko poškození, není pluženo parkoviště u prodejny, ač bylo jednáno s firmou, 
která dělá zimní údržbu. 

- špatná komunikace s místním pracovníkem TSMO a.s. 
- opravě vánoční výzdoby na budově Náprstkova 1, poděkování za opravu Ing. Bednářovi. 
- požadavku vedoucí prodejny na odstranění sněhových převisů ze střechy na místní prodejně  

potravin Hruška. Byli požádáni místní hasiči o odstranění rizikového stavu. 
- proběhlé revizi plynových spotřebičů (podokenní topidla, průtokový ohřívač) v objektu 

Náprstkova (bez závad). Nepodařilo se údržbě magistrátu odstranit závadu na el. přípojce na 
počítačové sítí internetového pracoviště). 

 
2)   Ing. Bednář připomenul další úkoly k řešení, poskytnul další informace  a to: 
      -  předběžném ústním stanovisku majetkoprávního odboru k situaci ul. Náprstkova 
      -  že předběžně odkonzultuje stanovisko stavebního úřadu k dopisům ve věci „havarijního“ stavu 

konzoly NN na RD ul. Malinovského. Bude pak zasláno písemně. 
      -   o zajišťování opravy na internetovém pracovišti cestou odboru informatiky magistrátu. 
      -   ještě jsou k dispozici pamětní mince 750 let Radíkova 
         
3)  Paní Prášilová podala informaci o stavu místa pro ukládání komunálního odpadu. Občané a chataři 

zde bydlící tam udělali černou skládku.  
 

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        
 

4)  Požádat odbor ŽP o provedení kontroly lokality Na Suchých loukách (bydlení, vlastnictví popelnic 
apod.) Situace je komplikovaná s ohledem to, že je tam povoleno bydlení a stav komunikace 
neumožňuje obslužnost vozidlem TSMO a.s. na svoz nádob na komunální odpad. Bezohlední 
občané odkládají odpad na místo, které je obsluhováno jen v letním období a vzniká tak černá 
skládka na veřejném prostranství. 

 
                                                                                                        Zajistí: Ing. Zvěřina                                                          
 
5)  Prověřit na majetkoprávní odboru a na odboru ŽP možné řešení stavu na vodárenské nádrži  

Radíkov s ohledem na hrozící sesuv břehů u komunikace ul. Přehradní (jsou zde uložené 
inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn)                                                                               

                                                                                                        Termín: 31.1.2011 
                                                                                                         Zajistí: Ing. Zvěřina  

           
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 17.1.2011  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,15 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 2010 a popřál hezké 
vánoce a do nového roku 2011 hodně zdraví, rodinné pohody i pracovních úspěchů. 

 
 
 
Příloha: plán jednání KMČ č. 21 Olomouc – Radíkov na r. 2011 
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PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2011 

 
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 2011 

 
17. ledna 19,00 hod. 
21. února 19,00 hod. 
21. března 19,00 hod. 
18. dubna 19,00 hod. 
16. května 19,00 hod. 
20. června 19,00 hod. 
18. července 19,00 hod. 
15. srpna 19,00 hod. 
19. září 19,00 hod. 
17. října 19,00 hod. 
21. listopadu 19,00 hod. 
12. 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 2011.  
 
                                                                                       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  
 
 
 
 


