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

konané dne 14.12.2011  
 
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 (21.11.2011) bez připomínek schválen.  
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
Bod 4) Stanovisko KMČ (souhlas) se směnou pozemků (1 m2) požadováno dopisem  
č.j.: SMOl/Maj/22/4296/2011/Bra ze dne 20.10.2011 bylo v termínu odesláno na majetkopr. odbor. 
 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta:. 

1) Dopis č.j.:SMOl/ŽP/55/9497/2011 Ste ze dne 29.112011 ve věci „Odpověď k požadavkům 
KMČ č. 21 Radíkov“, zimní údržba veřejné zeleně 

2) Dopis č.j.:SMOl/ŽP/55/9516/2011 Ste ze dne 29.112011 ve věci „Odpověď k požadavkům 
KMČ č. 21 Radíkov“, zimní údržba veřejné zeleně, II část 

3) Dopis č.j.:SMOl/ŽP/55/9367/2011 Ste ze dne 23.112011 ve věci „Údržba pozemku parc.číslo 
744 v k.ú. Radíkov sdělení, úvozová cesta v prodloužení ulice Náprstkova 

4) Elektronicky – dopis Mgr.Puhače ze dne 1.12.2011 ve věci „odměny a setkání“ 
5) Pozvánka na jednání ZMO dne 21.12.2011 
6) Novoročenka primátora p. Martina Novotného  

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky stanovisko ke směně pozemků (1m2)  
požadováno dopisem č.j.:  SMOl/Maj/22/4296/2011/Bra  ze dne 20.10.2011 

2) Návrh odměn pro členy KMČ č.21 Ol. Radíkov – dopis č.j.: 25/2011-Zv ze dne 11.12.2011 
3) Elektronicky - Rozpis termínů jednání KMČ č.21 Ol.-Radíkov na rok 2012 
4) Elektronicky – reklamace provedeného servisu plynových topidel 

  
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- setkání Mgr. Puhače s předsedy KMČ 
- řešení situace s hrabáním listí místním pracovníkem TSMO - ing. Dostálová TSMO a.s. 
- rozeslání vydaného Radíkovského informačního zpravodaje č. 6/2011 a novoročenek na  

magistrát a občanům 
- prodeji RD na ul. Na Pevnůstce 
- topidlech – hasičům se topidlo podařilo zprovoznit, na druhé topidlo dle sdělení Plynoservisu 

nejsou náhradní díly 
- dobudování odvodňovacích žlabů na ul. Náprastkova, odbočení do chatové lokality 
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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 předvánočním posezení seniorů v místním klubu a pozvala předsedu 
KMČ 

 
 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ     
                    
4)  Zajistit hlášení rozhlasu před Vánocemi a na Silvestra s přáním občanům 
 
                                                                                                                          Zajistí: Ing. Bednář 
 
                                                                                                         
            Předseda poděkoval všem členům KMČ za práci v komisi a ve prospěch občanů městské části 
Radíkov.  
    
                                                                                                                                   
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 16.1.2012  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 19:50 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                     
                                                                           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 
 
 
 
 
 
Příloha: Termíny jednání KMČ v r. 2012 (str. 3) 
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PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2012 

 
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 2012 

 
16. ledna 19,00 hod. 
22. února 19,00 hod. 
19. března 19,00 hod. 
16. dubna 19,00 hod. 
21. května 19,00 hod. 
18. června 19,00 hod. 
16. července 19,00 hod. 
20. srpna 19,00 hod. 
17. září 19,00 hod. 
15. října 19,00 hod. 
19. listopadu 19,00 hod. 
17. 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 2012.  
 
                                                                                       Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc - Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing. Jan Zvěřina  
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
Zápis obdrží: všichni členové KMČ   
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač      
                      Městská policie Olomouc 
                      Detašované pracoviště Radíkov Bc. Pešata 
 
 


