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

konané dne 16.1.2012  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.            
                     Ing. Jan Bednář – místopředseda 
                     Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                        p. Jaroslav Kováčik 
                        p. Františka Prášilová                  
Hosté: p. ………………………… ul. Malinovského                              
Předseda přivítal přítomné členy KMČ a hosta. Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis 
z minulého jednání (14.12.2011) bez připomínek schválen. 
 
Ve svém vystoupení p. Procházka přednesl řadu požadavků ke kterým na místě předseda sdělil: 

- že jejich rodině byly předány kopie dopisů (body 1-3 došlé pošty-viz zápis z jednání KMČ 
12/2011), ve kterých odbor ŽP/veřejná zeleň/ MMOl reagoval na požadavky KMČ na 
provedení zimní údržby v obvodu MČ Radíkov. Zimní údržba byla dopisem potvrzena. Jelikož 
období zásahů do zeleně (vegetační  klid) končí cca 15.3. nebude KMČ v současné době nic 
urgovat. Radíkov není jedinou MČ, kde se údržba provádí. 

- že připomínky k zeleni a výsadbě, která byla realizována v rámci projektu investiční akce 
Malinovského nebude nikde uplatňovat, neboť výsadba byla dle projektu zpracovaného 
odborníky a teprve další roky ukáží zda řešení bylo vhodné. 

- že k dalším požadavkům nejrůznějšího druhu, požaduje  KMČ písemné podání ať už na KMČ 
(která je odešle na MMOl), nebo přímo na podatelnu Magistrátu města Olomouce.     

- že KMČ má na TSMO a.s. dohodnutou schůzku, při které se projednají jednotlivé parcely, 
které jsou do plánu seče na rok 2012 uvažovány. KMČ bude usilovat o případné doplnění. 

- a to opětovně, že finanční prostředky města jsou omezené a že úsek veřejné zeleně vyzýval 
naopak jednotlivé KMČ k vytipování lokalit na okraji sídelních útvarů, kde by aktivní údržba 
mohla být omezena.    

 
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 

následující: 
Bod 4) Úkol: Hlášení místního rozhlasu v období konce roku (přání občanům) bylo zajištěno. 
  
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta:. 

1) Elektronicky informace od strážníků MP pro KMČ Radíkov, Lošov, Sv.Kopeček, Droždín ve 
věci nedodržování vyhlášky města č. 8/2005 (řeší problematiku pohybu psů ve městě 
Olomouci). 

2) Elektronicky informace odboru ŽP odd. OH ve věci určování počtu popelnic.  
3) Elektronicky – dopis Mgr. Puhače ze dne 11.1.2012 ve věci „finančního krytí činností KMČ – 

rozpočet“ a dále i přidělené prostředky investiční povahy na provádění opravných prací na 
komunikacích pro rok 2012. Výše prostředků kopíruje prostředky přidělené KMČ v roce 2012. 
Současně byl stanoven i postup při realizaci (nacenění pracovníkem TSMO a.s.). 

4) Elektronicky – dne 6.1.2012 sdělení Ing. Fazekaše k novém způsobu předávání informací a to 
do „e-schránky“ na jednotlivá pracoviště Magistrátu. 

5) Elektronicky – 10.1.2012 sdělení p. Štenclové o řešení stavu (rozkopávka na ul. Malinovského 
u RD 33 bez povolení – oprava pro plynárny). 

6) Elektronicky – informace odboru ŽP OH „Poplatky za komunální odpad v roce 2012 (bude ve 
Zpravodaji 1/2012). 
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7) Poštou i elektronicky cca 12 ks novoročenek od představitelů vedení města, odborů MMOl a 
dalších příznivců MČ Radíkov  

Odeslaná pošta: 
1) Elektronicky požadavek (18.12.2011) na informaci od Ing. Fazekaše (stavební úřad) ve věci 

absence informací pro KMČ o povolených rozkopávkách (zvláštní užívání komunikací). 
2) Elektronicky - žádost na OVVI - Mgr. Puhač o prověření distribuce elektronické pošty. 
3) Elektronicky – 6.1.2012 dopis pro p. Štenclovou (stavební úřad) prošetření dvou rozkopávek 

na místních komunikacích. 
4) Elektronicky – urgence ze dne 21.12.2011 adresované na odbor dopravy MMOl – Ing. 

Pospíšilová ve věci ořezu větví, které zasahují do profilu komunikace Sv. Kopeček – Radíkov. 
Stromy jsou v majetku  LESY ČR s.p. 

5) Elektronicky – dne 13.1.2012 informace pro Městskou policii – Mgr. Horváth ve věci poznatků 
o trávení psů v MČ Radíkov. 

 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o : 

- záměru požádat o instalaci odpadkových košů se sáčky pro uložení psích exkrementů a to na 
začátku a na konci ulice Přehradní (lokalita často využívaná k vycházkám s pejsky).  

- jednání s p. Štenclovou ve věci kvality prací na zapravení rozkopávek.  
- problémech s nekázní majitelů psů i problémech s množícími se případy úhynu i příznaků 

otravy psů. 
- havarijním stavu komunikace od ulice Vrchní směrem k TV vysílači (již počátkem roku 2011 

byly TSMO a.s. žádány o opravu komunikace v r. 2011 a nebo o dosazení dopravních 
značek). Nic se nerealizovalo.        

2) Tajemník KMČ Ing. Rešl upozornil na: 
- nutnost zalití spár a drobných děr asfaltem na místní komunikaci Sv. Kopeček – Radíkov.   
- nutnost prověření stavu dvou stromů v úvozové cestě (ul. Náprstkova).    

3) Místopředseda Ing. Bednář podal informaci o :  
- nutnosti obnovit jednání s Lesy ČR o vykácení stromů v lokalitě Požár, které ohrožují vedení 

VN do Radíkova. 
4) Paní Prášilová informovala a předala přehled jubilantů (70, 75, 80 a 85 roků), kteří oslaví v r. 2012 

významná jubilea.  
 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
1. Zpracovat návrh čerpání finančních prostředků přidělených KMČ na rok 2012 v návaznosti na 

diskusi k jednotlivým záměrům na jednání KMČ 16.1.2012. Předem zaslat členům koncept 
rozpočtu na rok 2012.  

                                                                                                                           Zajistí: Ing. Zvěřina  
2. Požádat: 
      a) o instalaci odpadkových košů se sáčky na ul. Přehradní 
      b) prověření stavu stromů v úvozové cestě ul.Náprstkova 
      c) urgovat u TSMO a.s. řešení stavu na komunikaci k TV vysílači 
      d) požádat o nacenění opravných prací (rigoly – ul. Na pevnůstce)    
                                                                                                                           Zajistí: Ing.Zvěřina 
 
3. Urgovat u Lesů ČR se sídlem ve Šternberku odstranění stromů ohrožujících vedení VN v Požáře.  
 

Zajistí: Ing. Bednář 
4. Opravu  vánoční výzdoby 
 

Zajistí: Ing. Bednář 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 20.2.2012  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20:20 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 


