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

konané dne 21.5.2012  
 
Přítomni:     Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.   
                   Ing. Jan Bednář – místopředseda       
                   Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                   p. Jaroslav Kováčik 
Nepřítomni: p. Františka Prášilová (omluveno)          
                            
Předseda přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého 
jednání (16.4.2012) bez připomínek schválen. 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
 
ad. 1) Stanovisko KMČ na majetkoprávní odbor k uvažovanému prodeji 18 m2 plochy na ul. 
Náprstkova bylo odesláno na majetkoprávní odbor. 
ad. 2) Podklady k diplomové práci pro studenta byly odeslány elektronicky. 
ad. 3) Dopis na odbor dopravy (problematika rychlosti ul. Na Pevnůstce) zaslán jako doplňující 
požadavek k připravovanému místnímu šetření ve věci dopravního značení. 
 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta:. 

1) Elektronicky informace o výběru zhotovitele na realizaci prací – odvodnění ulice Na Pevnůstce 
2) Dopis č.j.: SMOl/Maj/22/2071/2012/Pr ze dne 23.4.2012 ve věci stanoviska k prodeji části 

parcely č.745 ostatní plocha o výměře 29 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce – ul. Náprstkova. 
3) Elektronicky od Mgr. Puhače rozpis na měsíc květen – objednávka pro TSMO a.s. 
4) Elektronicky stanovisko Mgr. Swaczyny ve věci kompostérů (bude ve Zpravodaji) 
5) Elektronicky pozvánka od KMČ Lošov na výstavku dobových dokumentů z historie Lošova. 
6) Elektronicky korespondence od webmastra p. Snášela ve věci úpravy stránek KMČ Radíkov 

po spuštění nových webových stránek Statutárního města Olomouce 
7) Elektronicky – rozpis činností TSMO a.s. v MČ Radíkov v měsíci květnu 2012 

  
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky stanovisko KMČ (dle zápisu z jednání v 04/2012) na odbor majetkoprávní MmOl 
k prodeji části parcely č.p. 744 do soukromého vlastnictví. 

2) Elektronicky dotaz na odbor ŽP ve věci kompostérů na bioodpad. 
3) Elektronicky dopis na odbor dopravy ve věci zahrnutí problematiky nedodržování rychlosti na 

ul. Na pevnůstce do programu místního šetření ve věci úprav dopravního značení. 
4) Elektronicky zaslání aktualizovaných podkladů pro nové webové stránky KMČ č. 21 Olomouc 

– Radíkov (http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov).  
5) Elektronicky na odbor investic p.Hanzlíková (odstranění závad akce Malinovského). 

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

- schůzce MP Olomouc se zástupci KMČ Sv.Kopeček, Lošov, Droždín a Radíkov. Od 1.5. je na 
služebně Sv.Kopeček stálá přítomnost MP ve dne i v noci, posílení ještě dle potřeby o 
dopravní hlídku. Zástupci KMČ podali informaci o problémech ve svém obvodu a o akcích, 
které jsou v jejich působnosti pořádány. Zástupce KMČ Radíkov požádal o posouzení stavu 
zajištění RD Hynkových (zřícenina) proti vstupu nepovolaných osob a podání zprávy na 
stavební úřad, který k RD vydal rozhodnutí pro majitele RD. 
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- provedeném vodorovném dopravním značení na parkovišti v Radíkově (kapacita 23 osobních 
aut).      

- zajištění opravy havarijního stavu střešní krytiny na objektu prodejny HRUŠKA. Operativně a 
velmi rychle řešila SNO – p. Malík. 

- jednání s p. Rotrecklem ve věci odstranění sloupku s názvem ulic, který je umístěn na jeho 
parcele (bude řešeno s TSMO a.s. přemístění asi na sloup veřejného osvětlení. 

- přípravě vydání Radíkovského informačního zpravodaje č. 3/2012 – vydání kolem 10.6.2012. 
- úmrtí p. Cabicarové bývalé pracovnice odboru investic (byla u radíkovských staveb vodovod, 

plynofikace a příprava dokumentace na akci kanalizace). 
- výstavce místních historických dokumentů v objektu bývalé školy v Lošově. 
- stavu místní kapličky církve římskokatolické (uvnitř zavlhlé oprýskané zdivo), bude nutná 

sanace a oprava. 
- Jednání s Ing. Štěpánkovou ve věci doplnění herního prvku na hřiště u budovy KMČ. 

 

2) V rámci diskuse byl jednomyslně dán souhlas – kladné stanovisko k prodeji části parcely č. 745 – 
celkem 29 m2. 

3) Odborná firma bude požádána o nacenění sanačních prací na základech zvonice (odkopání, 
přiložení izolace s odvětráním, oprava uvolněných cihel a vyspárování, uvnitř obnova odpadlých 
omítek po proschnutí zdiva). Předpoklad krytí z rozpočtu KMČ. 

4) Ing. Bednář informoval o vyhodnocení připomínek k návrhu konceptu nového územního plánu 
města Olomouce. Další připomínkování bude možné po zpracování návrhu nového územního 
plánu. 

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
1) Odeslat na majetkoprávní odbor stanovisko KMČ č. 21 Ol.-Radíkov k uvažovanému prodeji 29 m2  

plochy na ul. Náprstkova zájemci o koupi – KMČ doporučuje. 
                                                                                                                 Zajistí: Ing. Zvěřina 
 
2) Zabezpečit nacenění opravn na místní zvonici tak, aby KMČ mohla rozhodnout o opravě a zajistit 

finanční krytí. 
                                                                                                           Zajistí: Ing. Zvěřina 

 
 
                                              
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 18.6.2012  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, 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 


