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

konané dne 16.5.2011  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.            
                     Ing. Jan Bednář - místopředseda         
                     Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                        p. Františka Prášilová  
 
Informativní sdělení (výtah ze zápisu z jednání RMO dne 5.4.2011):  
 
Rada města Olomouce na svém jednání dne 5.4.2011 po projednání ve věci činnosti KMČ: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. ruší 
ke dni 5. 4. 2011 KMČ a vyslovuje poděkování všem členům, kteří v těchto komisích pracovali 
3. ustavuje 
KMČ dle důvodové zprávy 
4. jmenuje 
předsedy a členy KMČ dle důvodové zprávy 
5. schvaluje 
úpravu statutu KMČ dle důvodové zprávy 
 
RMO jmenovala předsedu KMČ a další 3 členy KMČ č.21 Olomouc - Radíkov. Další člen KMČ 
bude po schválení v RMO doplněn. 
V úvodu jednání KMČ dne 16.5.2011 předseda přivítal přítomné. Byla provedena volba 
místopředsedy a tajemníka KMČ č.21 Olomouc - Radíkov. 
Každý z členů nové KMČ obdržel poděkování za práci v minulém volebním období a současně i 
jmenování do funkce předsedy a člena KMČ. Dále všichni obdrželi nově schválený  „Statut komisí 
městských částí“. Statut bude v plném znění zveřejněn v Radíkovském informačním zpravodaji č. 
3/2011 a je k dispozici i na stránkách www.olomouc.eu.     
 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (21.3.2011) bez připomínek schválen. 
Jednání KMČ v 04/2011 se neuskutečnilo. 
     

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Ve věci rozkopávek komunikací (dodatečné přípojky inž. sítí na nových komunikacích) bylo 
jednáno s vedoucím úseku komunikací p. Zívalou při pochůzce v Radíkově. Herní prvek – 
jezevčík bude dán k opravě, nutno zajistit dopravu do Slatinic. Oprava oplocení u hřiště za 
prodejnou se podařila zajistit, provedly TSMO a.s. 

� Ing. arch. Obenaus předložil cenové návrhy na vodorovné značení s cílem omezení rychlosti na 
místní komunikaci. 

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

1) Elektronicky ze dne 10.5.2011 
- (i písemně) pozvánka na setkání primátora a ředitelů SNO a.s., TSMO a.s., DPMO a.s., 
Městské policie s nově zvolenými předsedy KMČ dne 18.5.2011 
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- pokyny a podmínky čerpání finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč na opravy chodníků 
a komunikací – zakázky budou zadávat TSMO a.s., KMČ kontroluje práce 

- informace k odměnám pro členy KMČ za ukončené volební období a systém odměn 
v novém volebním období. 

2) Dopis č.j.TSMO/1606/2011 ze dne 25.3.2011 spolupráce s KMČ, základní kontaktní spojení 
na odpovědné pracovníky TSMO a.s. 

3) Elektronicky sdělení Mgr. Puhače ze dne 20.4.2011 ve věci čerpání finančních prostředků 
KMČ na rok 2011: nákup materiálu 2 700,-Kč, nákup ostatních služeb 65 000,- Kč, opravy a 
udržování 75 000,-Kč, pohoštění 900,-Kč, poštovné a telekomunikace 375,-Kč.  

4) Podklady od firmy Horstav Olomouc spol. s r.o. ve věci údržby dřevěných výrobků mobiliáře 
Radíkov. 

5)  Zápis z místního šetření v k.ú. Radíkov u Olomouce konaného dne 4.2.2011 za účasti odboru 
majetkoprávního (Ing. Kličková, p. Šulcová, odbor dopravy – Ing. Kmoníčková, zástupců 
společnosti TOURIST CENTRUM s.r.o. (Ing. Odstrčil, Ing. Pavlíček), KMČ č. 21 – Ing. 
Zvěřina, žadatelka p. Procházková Ludmila. Vše ve věci zajištění věcného břemene přístupu k 
RD ul. Náprstkova 

6) Dopis č.j.: SMOL/ŽP/55/15905/2010/Sk ze dne 11.4.2011 jako pozvánka k místnímu šetření 
ve věci znečišťování přítoku Lošovského potoka na den 28.4.2011 se srazem na ul. 
Malinovského. 

7) Pozvánka na 4. veřejné jednání ZMO dne 27.4.2011 
8) Cenová kalkulace na vodorovné dopravní značení. 
9) Dopis odboru vnějších vztahů a informací ze dne 14.4.2011 ve věci podání návrhu na 

pojmenování vznikající ulice budoucí lokality RD (odbočení z ulice Na Pevnůstce). 
10) Dopis odboru ŽP odd.odpadového hospodářství ze dne 30.3.2011 ve věci šetření nakládání 

s komunálním odpadem (popelnice ano/ne). 
11)  Dopis ČEZ-Distribuce ve věci výluky dodávky el. Proudu pro městskou část radíkov dne 

21.4.2011 (oprava vedení vysokého napětí). 
12) Dopis primátora ve věci vyjádření k určení veřejných prostranství se zákazem konzumace 

alkoholu a zákazu žebrání (záměr vydání obecně závazné vyhlášky města) ze dne 18.3.2011. 
13) Elektronicky – žádost stanovisko KMČ ve věci návrhu na drobnou změnu večerního spoje 

v pracovní dny s odjezdem od nádraží 21:17 hod a to zajíždění i do Droždína. 
14) Elektronicky „Přehled investic města Olomouce v r. 2011“ – výtah   
15) Elektronicky dopis odboru dopravy Ing. Kmoníčková ze dne 6.5.2011 ve věci komunikací Na 

Suchých loukách a přístup k chatám z ul.Přehradní 
 
Odeslaná pošta: 

1) Interní sdělení pro vyššího zhotovitele inv. akce Malinovského - rekonstrukce komunikace a 
inženýrských sítí“ ze dne 10.4.2011 (seznam závad a drobných nedodělků). 

2) Elektronicky odpověď na dopis odboru dopravy ve věci komunikace ul. Na Suchých loukách a 
chata ul.Přehradní. 

3) Dopis č.j.: 06/2011-Zv ze dne 13.4.2011 ve věci „požadavek na úpravy dopravního značení 
v Ol. - Radíkově (adres. Na TSMO a.s. a na Městskou policii). 

 
Projednávaná problematika  
 

1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- jednání s Mgr. Puhačem. 
- jednání ve věci doplnění KMČ č.21 o dalšího člena.  
- možnosti čerpání a způsobu kontroly hotových prací na místních komunikacích (zajišťují 

TSMO a.s.). 
- pochůzce s Ing. Hrabinou po Radíkově ve věci odstranění drobných i podstatnějších závad. 
- pochůzce s p. Zívalou ve věci zpracování cenové kalkulace na opravné práce na chodnících a 

komunikacích. 
- elektronické komunikaci s občanem, který upozornil na nevhodné parkování na ul. Náprstkova 
- dokončení opravy oplocení na hřišti za prodejnou. 
- sdělení Ing. Štěpánkové z odboru ŽP ve věci přebírání zeleně z investiční akce.  
- provedené výměně reflektoru u cihelné zvonice (regulační klapky). Došlo k eliminaci oslňování 

řidičů i minimalizaci rozptylu osvětlení nežádoucím směrem. 
- předpokladu vydání Zpravodaje 10.-15.6.2011. 
- nohejbalovém turnaji dne 4.6.2011, který proběhne na hřišti za prodejnou 
- hasičské soutěži dne 18.6.2011 na vodárenské nádrži za účasti 20 družstev 
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      Sdělení: Paní Pospíšilová předala klíče o objektu Náprstkova předsedovi. KMČ bude muset 

dořešit hlášení místního rozhlasu. Nutno max. využívat pracovníka detašovaného 
pracoviště Bc. Pešatu.  

           
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ    
                     
2) Ing. Zvěřina předložil návrh plánu akcí z finančních prostředků přidělených KMČ č.21 Olomouc - 

Radíkov na rok 2011 (aktualizace 1.návrhu z I/4 2011).                                                                             
Prostředky budou čerpány na: vydávání Zpravodaje, novoročenky, oprava herního prvku, úpravy 
rigolů a chodníku ul. Na pevnůstce, informační plán Radíkova, rozhlas - opravy, drobné opravy 
majetku města – celkem 142 700,- Kč. Návrh rozpočtu byl přítomnými schválen. 

                       
3) Prověřit na odboru investic, kdo přebral jako majetek dřevěné prvky z investiční akce Radíkov a 

kdo dále z pracovníků odboru investic bude řešit případné reklamace po p.Sonnewendovi 
(důchod). 

                                                                             
                                                                                                              Zajistí: Ing.Zvěřina   
 
4)   Zajistit vystavení objednávky na aktualizaci a zhotovení nového plánu městské části Radíkov. 
  
                                                                                                              Zajistí Ing.Bednář 
 
5)   Vystavení objednávky a dopravu herního prvku na opravu  
                                                                                                               Zajistí Ing.Zvěřina  
 
 
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 20.6.2011  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20,35 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                        
                                              
 
                                                                              Komise městské části č. 21          
                                                                                   Olomouc - Radíkov 
                                                                               Předseda Ing. Jan Zvěřina                 
                         
 
                                                                                                                            
 
 
Příloha zápisu pro členy KMČ a prac. OVVI – rozpočet na rok 2011                                                                                                        
 
 
 
 
Zápis obdrží: všichni členové KMČ (Ing. Bednář elektronicky)  
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                      vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                      Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                      Detašované pracoviště Radíkov –Bc. Pešata (elektronicky) 
 
 


