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

konané dne 21.11.2011  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.            
                     Ing. Jan Bednář – místopředseda 
                     Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                        p. Jaroslav Kováčik 
                        p. Františka Prášilová                          
                      
Předseda přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého 
jednání (17.10.2011) bez připomínek schválen.  
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
Bod 3) bylo provedeno mapování zeleně (fotodokumentace) u které je třeba v nastávajícím zimním 
období provést nutnou údržbu – odesláno elektronicky pod č. j.: 24/11-Zv a 24-2/11-Zv na odbor ŽP a 
na TSMO a.s.  
 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta:. 

1) Dopis č. j.: SMOl/Maj/22/4296/2011/Bra ze dne 20.10.2011 ve věci stanoviska ke směně 
pozemků v k. ú. Radíkov u Olomouce 

2) Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZMO  dne 9.11.2011 
3) Dopis č.j.: SMOl/167436/2011/OD/MHD/Nov ze dne 20.10.2011 ve věci změny JŘ na lince 

č.11  
4) Leták s rozpisem „Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2011- březen 2012)“ 
5) Kopie objednávky č. OB01128/11/OVVI-KMČ – seřízení a revize plynových topidel v objektu 

Náprstkova 1 Ol. - Radíkov  
6) Objednávka č.OB01060/11/OVVI-KMČ na zhotovení novoročenek 
7) Zápis o odevzdání a převzetí díla – úprava krajnice a odvodnění na ul. Na Pevnůstce 

v hodnotě 250 000,- Kč (bez DPH) 
8) Dopis č. j.: TSMO/5919/2011 ze dne 01.11.2011 ve věci: Otevření nového sběrného dvora 

v Olomouci – Neředíně a zajištění zimní údržby 
9) Doklady o odborné způsobilosti kominíka p. Němečka (k dispozici u předsedy KMČ) 
10) Elektronicky – sdělení odboru dopravy ve věci úpravy dopravního značení – jsme v pořadí 
11) Elektronicky -  Pozvánka MP na jednání na Sv. Kopečku dne 10.11.2011 

 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č. j.: 24/2011 - Zv ze dne 24.10.2011 a č.j.: 24-2/11-Zv ze dne 7.11.2011 ve věci zimní 
údržby zeleně v MČ Radíkov 

2) Elektronicky – na TSMO a.s. ve věci odvozu pytlovaného listí z úklidu 
3) Elektronicky – na TSMO a.s. p. Zívala a Ing. Fryc (prov. nám) ve věci urgence prací na 

odvodnění ul. Na Suchých loukách a ořezu větví zasahujících z lesa do profilu komunikace 
Sv. Kopeček - Radíkov (vlevo) 
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Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- o místním šetření na úvozové cestě v prodloužení ul. Náprstkova ve věci kácení zeleně. 
Jednání proběhlo. Zápis (záznam) z jednání nebyl doposud zaslán. 

- o provedené opravě rozkopávek na ul. Náprstkova, ul. Na Pevnůstce 
- problémech s odvozem shrabaného listí a jednání s p. Ficem – pracovníkem TSMO a.s. 
- provedené úpravě kolem herního prvku na dětském hřišti (dopadová plocha) 
- pokračujícím drobném vandalismu v Radíkově 
- nové spoje od 11.12. 2011 o víkendu z Radíkova odjezd v 11:15 a 17:40 směr Olomouc hl.n. 
- čerpání položky – občerstvení.  
- vydání Radíkovského informačního zpravodaje č. 6/2011 asi k 17.12.2011. Novoročenky 

budou rozeslány začátkem prosince.  
- nutnosti montáže vánoční výzdoby na objekt KMČ – Náprstkova 1 
- termínech a času jednání KMČ v roce 2012. Systém roku 2011 odsouhlasen.  

 
- Na jednání s Městskou policií se řešily následující problémy: 

a) problémy s odstavováním vozidel na komunikacích 
b) měření rychlosti radary v MČ Sv. Kopeček, Radíkov, Droždín, Lošov 
c) diskuse kolem možnosti vzniku stálé služebny MP na Sv. Kopečku. Poznámka: Na 

dnešním jednání KMČ č. 21 Ol. - Radíkov  byla problematika rozdiskutována. 
d) KMČ č.21 Ol. – Radíkov předložila návrh KMČ Sv. Kopeček na podání požadavku na 

doplnění odpadkových košů na parkoviště směr Radíkov a návrh na zadání studie 
proveditelnosti změny podélného parkování na kolmé (hrubý odhad – nárůst parkovacích 
míst asi o 15 stání.)   

    
2) Místopředseda Ing. Bednář podal informaci o :  

- dokončení zakázky novoročenky 2012 v 47. týdnu, aktualizaci adresáře 
- o závadě na kazeťáku u místní rozhlasové ústředny, nutno ověřit náklady na opravu a nebo 

vyřešit přechod na CD 
 

3)  Paní Prášilová informovala o revizi elektrospotřebičů v Klubu seniorů, výrobě nové skříňky na 
čekárnu 

 
 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ     
                    
4)  Odeslat stanovisko KMČ (souhlas) se směnou pozemků (1 m2) požadováno dopisem  
č. .:  SMOl/Maj/22/4296/2011/Bra ze dne 20.10.2011. Termín 48. týden 2011 
 
                                                                                                        Zajistí: Ing. Zvěřina  
    
                                                                                                                                 
Jednání ukončeno v 20:05 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina 
                                                                                                                                                     
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 12.12.2011  v 19,00 hod.              
 
                                                                           Komise městské části č. 21          
                                                                                 Olomouc - Radíkov 
                                                                            Předseda Ing. Jan Zvěřina                 
                                                                                                                            
 
 
 
Zápis obdrží: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, p. Kováčik - elektronicky)  
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                      vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                      Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                      Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                      Webové stránky KMČ č. 21 Ol. - Radíkov 


