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

konané dne 20.6.2011  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.            
                     Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                        p. Františka Prášilová  
Nepřítomen: Ing. Jan Bednář - místopředseda (omluven – mimo ČR) 
Hosté (občané): pí. M.P………., p. F. P………, p. J. S……….  
        
Předseda přivítal hosty a přítomné členy KMČ. 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (16.5.2011) bez připomínek schválen.  
 
Hosté přednesli následující připomínky: 

1) p. S……….– předal klíče od objektu Náprstkova v souvislosti s ukončením činnosti. Diskuse 
kolem budoucnosti internetového pracoviště. Klíče převzal předseda KMČ. 

2) p. M.P………., p. F.P………. 
a) upozornění na znečišťování místní komunikace provozovateli traktorů v Radíkově 

(bude požádána o spolupráci MP) 
b) upozornění na nevhodné parkování na konci přístupové cesty k hrubému čištění na 

Jemelkové louce (bude požádána o spolupráci MP) 
c) nesečení plochy (mokřadu) u sjezdu z ul. Malinovského – cesta k ČOV. Bylo KMČ 

nárokováno, bude provedena urgence na odboru ŽP a TSMO a.s. 
d) Připomínky ke stavu dřevin u potoka – KMČ požádá odbor ŽP Ing.Štěpánková o 

posouzení stavu. 
e) upozornění na zajíždění vozidel a parkování na točně autobusů. Dopravní značení je 

dostačující, nutno operativně volat MP. 
f) upozornění na nesečení příkopy na konci ul. Náprstkova u lapače vody. Bylo 

nárokováno KMČ, provede se urgence. 
g) upozornění na stav úvozové cesty směr prodloužení ul. Náprstkova. KMČ stav 

projedná s odborem ŽP vč. případného zásahu do zeleně. Byla nabídnuta pomoc 
s kácením. 

h) Upozornění na pobíhání hospodářského zvířectva po Radíkově – nutno operativně 
upozornit MP nebo Policii ČR. S odstupem času KMČ nic nevyřeší. 

 
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 

následující: 
 Ve věci převzetí akce Malinovského po p.Sonnewendovi bylo na odboru investic zjištěno, že tuto 

investiční akci převzala p. Hanzlíková. S ní budou řešeny následné reklamace. 
 Objednávka na nový orientační plán MČ Radíkov byla vystavena a zaslána zhotoviteli. 
 Herní prvek (jezevčík) po posouzení jeho celkového stavu byl odvezen TSMO a.s. na zrušení. 

Současně bylo požádáno o dodání podobného herního prvku. 
 

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

1) Elektronicky  
- Od TSMO a.s. ve věci sdělení požadavků na nátěry sloupů veřejného osvětlení. KMČ č.21 

Ol. - Radíkov vznesla pouze požadavek na očíslování sloupů veřejného osvětlení z důvodů 
zlepšení komunikace při nahlašování oprav vadných svítidel. 
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- Ze dne 20.6.2011 požadavek od p.Vlastimila Zbořila jako urgence na opravu přístupové 
cesty k chatové lokalitě ul. Přehradní.  

- Korespondence předsedy KMČ Sv.Kopeček ve věci schůzky – společné problémy. 
2) Dopis č.j.SMOl/Maj/22/5515/2010/Š ze dne 3.6.2011 ve věci „Rozhodnutí RMO“ (ve věci 

zřízení věcného břemene přístupu k RD ul. Náprstkova – nebylo vyhověno). 
3) Pozvánka na ZMO – středa 22.6.2011.  

Odeslaná pošta: 
1) Elektronicky firma TOI – žádost o cenovou nabídku na zápůjčku WC. 
2) Elektronicky - požadavek na vystavení objednávky TOI pro hasičskou soutěž z prostředků 

KMČ. 
3) Elektronicky – korespondence ve věci zajištění opravy poškozeného místního „orloje“ a 

vystavení objednávky.  
4) Elektronicky korespondence s Ing.Dostálovou TSMO a.s. ve věci zajištění mimořádného 

sečení k 18.6.2011 na určených plochách. 
5) Elektronicky přeposlání požadavku chatařů z ul. Přehradní (p. V. Z…….) na odbor dopravy – 

Ing. Kmoníčková ve věci opravy přístupové cesty k chatám. Žádost o odpověď. 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- hasičské soutěži dne 18.6.2011, přítomna náměstkyně primátora Mgr. Machová. Úspěšná 
akce. 

- zajišťování možné dopravy dne 26.6.2011 (silniční závod) soukromými vozidly na Sv.Kopeček 
a do Olomouce s využitím souhlasu Lesů ČR (varianta TV Vysílač - ZOO Sv. Kopeček a nebo 
ul. Na Suchých loukách – ZOO Sv. Kopeček.  

- urgenci odstranění závad – Horstav (Ing. Hrabina). 
         
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ     
                    
2) Ing. Zvěřina seznámil přítomné s návrhem sdělení KMČ pro odbor KaR (Ing. Dosoudil) 

k opravným pracím na ul. Na Pevnůstce. Opravy zajišťuje KMČ z přidělených prostředků od OVVI 
a odboru dopravy. Bez připomínek - možno odeslat. 

3) Přítomní dodatečně souhlasí s objednáním TOI pro místní SDH Ol. - Radíkov. 
                       
4) Projednat opětovně problematiku sečení v MČ Radíkov s odborem ŽP a TSMO a.s. Porovnat jak 

bylo reagováno na dřívější požadavky. Případně svolat jednání na místě samém a prověřit i 
lokalitu úvozové cesty směrem ke kříži .                                                                             

                                                                                                              Zajistí: Ing.Zvěřina   
 
5) Projednat připomínky hostů s MP. 

  
                                                                                                              Zajistí Ing. Zvěřina 
                                                                                                               
6) Zajistit pochůzku po stavbě Malinovského se zástupcem odboru investic (p. Hanzlíková). 

 
                                                                                                               Zajistí Ing.Zvěřina  
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 18.7.2011  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 19:55 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                     
                                                                              Komise městské části č. 21          
                                                                                   Olomouc - Radíkov 
                                                                               Předseda Ing. Jan Zvěřina                 
                                                                                                                            
 
 
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) 
 


