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

konané dne 16.4.2012  
 
Přítomni:      Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.   
                   Ing. Jan Bednář – místopředseda       
                   Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                      p. Jaroslav Kováčik 
                      p. Františka Prášilová           
                            
Předseda přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého 
jednání (12.3.2012) bez připomínek schválen. 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
Odbor investic (p. Hanzlíková) byl požádán o zaslání protokolu o odstranění závad na investiční akci – 
Malinovského, Radíkov a o stanovisko ke kvalitě povrchu vozovky a jejímu dalšímu sledování. 
  
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta:. 

1) Elektronicky informace o termínu schůzky s Městskou policií na služebně Sv. Kopeček dne 
25.4.2012 v 16:00 hod. 

2) Dopis č.j.: SMOl/Maj/22/1425/2012/Š ze dne 19.3.2012 ve věci stanoviska k prodeji části 
parcely č.744 ostatní plocha (způsob využití komunikace) o výměře 18 m2 v k.ú. Radíkov u 
Olomouce – ul. Náprstkova. 

3) Elektronicky ze dne 12.4.2012 pozvánka na ZMO (25.4.).  
4) Dopis PhDr. Večerkové z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně ve věci 

lidových zvyků (vynášení kříže), navazovala další elektronická korespondence. 
5) Elektronicky od p. Bc. Holubčíkové z TSMO a.s. – plán činnosti TSMO a.s. v MČ Radíkov 

v měsíci 04/2012.  
6) Elektronicky korespondence od předsedy KMČ Sv. Kopeček p. Řeháka ve věci řešení úklidu 

parkoviště směr Radíkov a iniciativy KMČ Radíkov (hlášení závady na TSMO a.s.) na 
provedení úklidu TSMO a.s. a doplnění dalších odpadkových košů (celkem kapacita 
parkoviště asi 110 aut). 

7) Elektronicky sdělení ze dne 28.3.2012 odboru majetkoprávního (p. Brázdová) ve věci jednání 
na místě ul. Náprstkova – odvodňovací žlaby na den 3.4.2012 

8) Elektronicky informace o zahájení provozu dětského hřiště SEMAFOR od 2.4.2012 
9) Informace o nových webových stránkách statutárního města Olomouce 
10) Elektronicky nacenění opravných prací od pracovníka TSMO a.s. o. Čecha na opravné práce 

(rigoly) ulice Na Pevnůstce a osazení obrubníků na ul. Dolanská 
11) Elektronicky ze dne 19.3.2012 od Mgr. Puhače odkaz na stránky odboru KaR – souhrnný 

dokument o zapracování/odmítnutí připomínek ke konceptu nového územního plánu jako 
podklad pro zpracování návrhu nového územního plánu. 

12) Elektronicky informace od Mgr. Swaczyny (odbor ŽP) – zahájení svozu komunálního odpadu 
z chatových lokalit    

  
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky na odbor investic p.Hanzlíková (odstranění závad akce Malinovského). 
2) Elektronicky na odbor ŽP – Ing. Štěpánková – žádost o schůzku ve věci dětského hřiště. 
3) Elektronicky podklady pro aktualizaci stránek KMČ Radíkov (I. etapa). 
4) Elektronicky – odeslání Radíkovského informačního zpravodaje č. 2/2012 do tiskárny. 
5) Elektronicky zaslání informací a fotografií PhDr. Večerkové na Etnografický ústav MZM Brno. 
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Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o: 

- pochůzce s p. Brázdovou a firmou ve věci dořešení příčných odvodňovacích žlabů na ul. 
Náprstkova, směr chatová lokalita Zahrádky a způsob řešení odvodnění na konci ul. 
Dolanská. Seznámení s možným technickým řešením – proběhne nacenění prací. 

- připomínkách občanů k nedodržování omezení rychlosti na ul. Na Pevnůstce v obou směrech 
a riziku havárie nebo střetu s chodci (komunikace bez chodníků) – bude požádán odbor 
dopravy MmOl a TSMO a.s. o zahrnutí do komisionelního projednávání a posouzení stavu 
Policií ČR. 

- o uzavřeném dokumentu -344 stran (vyhodnocení návrhů a připomínek ke konceptu ÚP) a 
seznámil přítomné jak byly/nebyly akceptovány připomínky KMČ č. 21 Olomouc – Radíkov. 
Lze dohledat na webových stránkách MmOl. 

 
b) V rámci diskuse bylo podrobně projednáno stanovisko KMČ k prodeji 18 m2 části 

pozemku – parcelní číslo 744 ostatní plocha (způsob využití komunikace). Závěr – 
KMČ ve svém stanovisku nebude souhlasit, podrobnosti budou uvedeny v průvodním 
dopise, který bude adresován na majetkoprávní odbor MmOl.  

c) Po doplnění rozpočtu KMČ č.21 Ol.-Radíkov na rok 2012 o položky na opravu rigolů a 
obrubníky ul. Dolanská byl rozpočet KMČ odsouhlasen. V případě nutnosti bude 
přeschválen. 

d) Byl projednán dotazník studenta MU v Brně (průzkum k diplomové práci) na téma 
„Finanční řízení statutárního města“. Bude odpovězeno dle ujednání.   
 

2) Pan J. Kováčik tlumočil dotaz ze schůzky mladých hasičů k problematice „Horního hřiště“: 
- možnost opravy oplocení (nacenění obnovy oplocení bylo provedeno cca před 4 roky – cena 
45 000,- Kč). Nebylo dnes uzavřeno, prověří se možnost zahrnutí tohoto sportoviště do plánu 
oprav v roce 2013. 
- o ořez stromů bude požádáno, ale zcela určitě proběhne až přes zimní období 2012/2013. 
- bude nutno řešit situaci s brankami. 

 
3) Ing. Bednář informoval o prováděné deratizaci na kanalizační síti v MČ Radíkov dne 14.4.2012, 

bylo položeno 82 návnad. Dále informoval o nevhodném způsobu odvodu dešťové vody ze střech 
některých domů na ul. Na Pevnůstce, jsou obavy z namrzání vody. Bude dořešeno „zvonění“ 
v místním rozhlase. 

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
1) Odeslat na majetkoprávní odbor stanovisko KMČ č.21 Ol.-Radíkov k uvažovanému prodeji 18 m2 

plochy na ul. Náprstkova. 
                                                                                                                 Zajistí: Ing. Zvěřina 
2) Odeslat elektronicky dotazník k diplomové práci studentovi MU Brno. 

                                                                                                           Zajistí: Ing. Zvěřina 
 
3) Odeslat dopis na MmOl odbor dopravy (dopravní značení) s požadavkem na zařazení 

problematiky ul. Na Pevnůstce do očekávaného místního šetření (problematika omezení 
rychlosti).                                                                                                    
 
                                                                                                           Zajistí: Ing. Zvěřina  

                                              
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 21.5.2012  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, p. Prášilová - elektronicky)  
                      Náměstek primátora RNDr. Šnevajs  
                      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 


