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

konané dne 10.9.2012 (změna termínu)  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.   
                     Ing. Jan Bednář – místopředseda     
                     p. Františka Prášilová   
                     p. Jaroslav Kováčik 
Nepřítomni:  Ing. Miroslav Rešl – tajemník (mimo Radíkov), omluven          
                                 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (20.8.2012) a 
konstatováno následující: 
 
Plnění usnesení: 

Ad 1) Dopis KMČ č.j.: 13/12 - Zv ze dne 9.9.2012 odeslán elektronicky na odbor investic ve věci 
„Návrh rozpočtu města r. 2013 – požadavky na investice. Prioritou pro MČ Radíkov je rekonstrukce 
objektu Náprstkova pro potřeby místního SDH, Klubu seniorů ale i ostatních občanů. 
 
Ad 2) Dopis KMČ č.j.: 12/12 - Zv ze dne 3.9.2012 ve věci „Požadavky v oblasti vodohospodářské 
v MČ Radíkov na rok 2013“ odeslán na majetkoprávní odbor MmOl.  
 
Ad 3) Odpověď KMČ občanovi ve věci hlučnosti byl odeslán pod č.j.: 11/12 - Zv dne 23.8.2012 (oslavy 
120 let SDH).  
 
Ad 4) Úkol trvá termín stanoven do 24.9.2012. 
 
Ad 5) Odpověď vlastníkovi parcely vedle RD na ul. Malinovského (havarijní stav) byl zaslán vč. 
podkladů od MP a elektronické korespondence stavebního úřadu – odesláno pod č.j.: 10/12 - Zv dne 
23.8.2012. 
                                                 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky Přehled činností TSMO a.s. v měsíci září 2012 v MČ Radíkov 
2) Cenová nabídka na provedení další úpravy dopravního značení a informačního systému 

města. 
3) Elektronicky – nacenění opravných prací na zvonici v roce 2013 
 

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky dne 28.8.2012 dotaz na odbor ŽP a MP ve věci možnosti řešení pálení trávy 
apod. na veřejném prostranství – doloženo fotodokumentací 

2) Elektronicky dne 31.8.2012 – poděkování řediteli TSMO a.s. za opravu čekárny před oslavami 
120 let SDH Ol. – Radíkov 

3) Elektronicky 4.9.2012 - požadavek na nacenění prací odvodnění ul. Na Pevnůstce po  
p. Čechovi (TSMO a.s.) – předpoklad realizace 2013. 

4) Elektronicky 4.9.2012 odeslání nacenění prací – zvonice MČ Radíkov pro plán r. 2013 
5) Elektronicky 31.8.2012 korespondence ve věci dohledání vyhlášky města (problematika 

hlučnosti) 
6) Dopis KMČ č.j.: 13/12 - Zv ze dne 9.9.2012 odeslán elektronicky na odbor investic ve věci 

„Návrh rozpočtu města r. 2013 – požadavky na investice. 
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7) Dopis KMČ č.j.: 12/12 - Zv ze dne 3.9.2012 ve věci „Požadavky v oblasti vodohospodářské 
v MČ Radíkov na rok 2013“ 

8) Odpověď KMČ občanovi ve věci hlučnosti byl odeslán pod č.j.: 11/12 - Zv dne 23.8.2012 
(oslavy 120 let SDH). 

9) Odpověď vlastníkovi parcely vedle RD na ul. Malinovského (havarijní stav) byl zaslán 
vč. podkladů od MP a elektronické korespondence stavebního úřadu – odesláno pod 
č.j.: 10/12 - Zv dne 23.8.2012. 

 
Projednávaná problematika  
 

1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o: 
- vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2012 v poslední dekádě září 2012, 

požadavky na příspěvky 
- o poškození nové výmalby čekárny MHD – provedena oprava 
- dotazech občanů na kominické práce v MČ Radíkov. Byla předložena cenová nabídka od  p. 

Němečka pro rok 2012, jako v roce 2011 bude dána do prodejny kniha objednávek. KMČ 
upozorňuje, že je to obchodní vztah občan – kominík. Každý má možnost si práce objednat i u 
jiných kominických firem. 

- rozhovoru s majiteli RD ve výstavbě na ul. Malinovského, diskuse kolem polohy zídky a kolem 
hranice pozemků nebo o případné směně pozemků. 

- termínu sběrové soboty až 10.11. (KMČ se termín krajně nelíbí, požadovala KMČ Sv. 
Kopeček). O termínu sběru šrotu rozhodne výbor SDH 14.9.2012. 

- diskutována činnost pracovníka TSMO a.s., je nespokojenost   
- oslavách 120 let SDH Ol.- Radíkov. Hodnoceno jako velmi zdařilé, líbily se i oslavy na fortu 

Radíkov  
 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
 
1) Dále jednat ve věci investic na rok 2013 po dohodě s předsedou. Termín do 24.9.2012                         
 
                                                                                               Zajistí: Bednář, Rešl, Zvěřina 
 
2) Sledovat problematiku změn v dopravním značení v návaznosti na místní šetření a zabezpečit 

opravu vánoční výzdoby (nechat nacenit opravné práce). 
 
                                                                                               Zajistí: Ing. Bednář 
 
3) Předložit na příští jednání KMČ návrh novoročenek PF 2013 
 
                                                                                               Zajistí: Ing. Bednář, Ing. Zvěřina 

 
4) Uplatnit požadavky na opravné práce pro rok 2013 u odboru dopravy MmOl. Termín do 21.9.2012 
 
                                                                                               Zajistí Ing. Zvěřina  
                                              
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 15.10.2012  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 (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 


