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

konané dne 15.8.2011  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.            
                     Ing. Jan Bednář - místopředseda 
                     Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                        p. Františka Prášilová  
Hosté: příslušníci MP Olomouc p.Hanzlík a p. Arnošt  
 
Předseda přivítal přítomné členy KMČ a hosty z MP. 
Jednání s MP: 
            Byla podána informace o řešení připomínek, které byly na MP přeneseny dopisem, řešení 
znečišťování vozovky, KMČ požádal o urgenci řešení dopravního značení, podán návrh na posouzení 
vhodnosti vodorovného značení na parkovišti pro osobní vozidla.                  
        
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (18.7.2011) bez připomínek schválen.  
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
 Dopis na odbor KaR ve věci „Upřesnění požadavku KMČ č. 21 Ol.-Radíkov na zařazení do 

návrhu zadání územního plánu města Olomouce – zákaz stavby větrné elektrárny v ÚP“ 
č.j.:13/2011-Zv ze dne 14.8.2011 byl odeslán. 

 Provedeno připomínkování 1. konceptu návrhu nového orientačního plánu městské části Radíkov 
a jeho předání zhotoviteli k zapracování. Dále bude 2. koncept - opravený podklad předložen opět 
KMČ.  

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

1) Elektronicky:  
- Pozvánka na jednání dne 9.8.2011 od oddělení veřejné zeleně odboru ŽP Magistrátu. 
- Pozvánka od odboru investic MMOl. a Horstavu na jednání dne 10.8.2011 v Radíkově ve 

věci reklamačního řízení na závady u investiční akce Malinovského (dřevěné prvky, zeleň, 
dopraví značení a vozovka). 

- Dopis č.j.:SMOl/118599/2011/Ol/Zac ze dne 27.7.2011 ve věci „Návrh rozpočtu města 
Olomouce na rok 2012“.  

- Záznam z jednání odboru investic MMOl – reklamace závad u investiční akce Malinovského 
(dřevěné prvky, zeleň dopraví značení vozovka apod.). 

- Vyjádření odboru KaR k problematice větrných elektráren (námitka KMČ akceptována). 
       2) - Dopis č.j.:SMOl/118599/2011/Ol/Zac ze dne 27.7.2011 ve věci „Návrh rozpočtu města 

Olomouce na rok 2012“ – listinná podoba.  
             -  Dopis č.j.: SMOl/Maj/22/4129/2011/Br ze dne 4.8.2011 ve věci „Plán údržby na rok 2012 – 

oblast vodoprávní.  
 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky dopis na odbor KaR  investic „Upřesnění požadavku KMČ č.21 Ol.-Radíkov na 
zařazení do návrhu zadání územního plánu města Olomouce – zákaz stavby větrné elektrárny 
v ÚP v lokalitě Radíkov a blízkém okolí“ - č.j.:13/2011-Zv ze dne 14.8.2011. 

2) Elektronicky nahlášení poruchy na veřejném osvětlení na TSMO a.s.  
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Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- výsledku pochůzky dne 10.8.2011 se zástupci odboru investic, odboru ŽP, KMČ, OVVI, 
Horstavu a projektanta – MCO. Reklamační jednání (vedl Ing. Chytil a p. Hanzlíková) dopadlo 
dobře. Horstav závady odstraní do 31.10.2011. 

- výsledku pochůzky dne 11.8.2011 s p. Brázdovou a potencionálním zhotovitelem zakázky na 
opravné práce na vodohospodářských úpravách (vodoteč, vodárenská nádrž, ul. Náprstkova 
apod.). 

- upozornění ve věci natékání vody k RD na konci ul. Dolanská. Bude řešeno s TSMO a.s. 
v návaznosti na získání finančních prostředků. 

- stížnosti občana na další poškozování jeho pozemku na ul. Lošovská. Doporučeno projednání 
na stavebním úřadě.  

- pochůzce s Ing. Štěpánkovou na ul. Lošovské. 
- ukončení prací na rigolech na ul. Na pevnůstce. 
- chystaném jednání na místě samém s vedoucím úseku komunikací p. Zívalou ve věci 

místních komunikací - asi v 34. týdnu. (Na Suchých Loukách, ul. Přehradní).  
- poruše zabezpečení objektu Náprstkova (příčina zavlhnutí sirény a navazující poruchový stav, 

který způsobil houkání sirény). 
- jednání s náměstkyní primátora Mgr. Machovou a Ing. Šnajdrem – odbor investic dne 

15.8.2011.  
  

2) Místopředseda Ing. Bednář podal informaci o:  
- místním šetření dne 9.8.2011 ve věci údržby zeleně v Radíkově (připomínky občanů a dopis 

KMČ z 06/2011). Přítomni zástupci odd. ŽP – úsek veřejné zeleně, Ing. Dostálová TSMO a.s.  
- dalším postupu a termínech dokončení nového orientačního plánu MČ Radíkov. 
- nutnosti urgovat opravné práce na závadných výřezech v nových komunikacích  - řeší TSMO 

a.s. jako vady na rozkopávkách při napojování inženýrských sítích občanů.  
 

3)   Paní Prášilová přednesla návrh na úpravy jízdního řádu MHD o víkendech – na rok 2012. 
       

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ     
                    
4)  Po projednání priorit investic v MČ Radíkov na r. 2012 a další období zpracovat tabulku a 

požadavky v určeném termínu odeslat na odbor investic. Termín do 9.9.2011 
                                                                                                        Zajistí: Ing. Zvěřina  
                       
5)   Uplatnit požadavky na opravné práce (vodohospodářské stavby) u majetkoprávního odboru na rok 

2012 v termínu do 9.9.2011 
                                                                                                  Zajistí: Ing. Zvěřina   

 
                                                                                                               
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 19.9.2011  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20:00 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) 
 


