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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 17.12.2012 
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.   
                     Ing. Jan Bednář – místopředseda     
                     Ing. Miroslav Rešl – tajemník  
                        p. Jaroslav Kováčik   
                        p. Františka Prášilová                         
       
      K zápisu z jednání KMČ 11/2012 nebyly připomínky. 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (19.11.2012) a 
konstatováno následující: 

 

Plnění usnesení: 
 
Ad 1) Jednání s odborem ŢP, odd. veřejné zeleně - ved. Ing. Štěpánková ve věci umístění herního 
prvku pro děti do 6 roků na mini hřiště proběhlo. Nutno provést výběr prvku naší KMČ.  
Ad 2) Vánoční výzdoba s problémy opravena,  byla  provedena výměna několika objímek a výměna 
řady ţárovek. Byly zajištěny objímky i ţárovky pro další období. 
 

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky  pozvání na jednání ZMO dne 13.12.2012. 
2) Elektronicky pozvánka od Mgr. Puhače na společné jednání předsedů KMČ (závěr roku 

2012). 
3) Elektronicky informace od p. Trčkové ve věci podpisu smlouvy o zápůjčce místnosti Klubu 

seniorů pro druţstvo Mladých hasičů na rok 2013. 
4) Elektronicky od OVVI ve věci změny statutu KMČ a to v segmentu odměn pro členy KMČ. 
5) Elektronicky informace od Ing. Tomančíka ve věci  fotodokumentace – větve do komunikace. 
6) Dopis č.j.: SMOL/ŢP/55/4651/2012/Št. Ze dne 19.11.2012 ve věci „Ořez stromů na lesním 

pozemku podél komunikace Sv. Kopeček – Radíkov“ (je to kú. Sv. Kopeček u Ol.). 
7) Elektronicky různé pozvánky a plakáty na kulturní a společenské akce města. 

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky – korespondence s Ing. Fazekašem ve věci moţnosti jednání státní správy na 
úseku pozemních komunikaci. Prověřeno a sděleno, ţe legislativa v této věci neumoţňuje 
konat vůči Lesům ČR s.p. 

2) Elektronicky členům KMČ návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2013. 
3) Elektronicky na OVVI – plán jednání KMČ v roce 2013. 
4) Elektronicky na OVVI – návrh odměn za II. pololetí 2013. 

 
 

Projednávaná problematika  

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

- provedené opravě hořáku u průtokového ohřívače vody v místní zbrojnici  
- se skladbou návrhu rozpočtu města na rok 2013, pro MČ Radíkov pouze u majetkoprávního 

odboru finanční krytí II. etapy opravy zvonice, předpoklad finančních prostředků pro akce  
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            KMČ obdobně jako v r. 2012, je předpoklad schválení finančních prostředků na opravy    
komunikací, chodníků apod. ve výši r. 2012. 

- veřejné schůzi v MČ Lošov, týkající se rozvoje Lošova. Zprostředkované informace od občanů 
dotýkající se i MČ Radíkov. 

- výroční schůzi místního SDH Olomouc – Radíkov, která se konala 15.12.2012 v místní 
hospodě, vystoupení druţstva Mladých hasičů. Schůze na velmi dobré úrovni, přítomna 
náměstkyně primátora Mgr. Machová.  

- publikaci o historii i současnosti městských částí vydané z popudu Povel a Nové Sady, 
zpracované odborníky na historii. Bylo by vhodné něco podobného připravit i o MČ Radíkov. 

- zajištění vánočního hlášení místního rozhlasu s přáním občanům. Hlášení zajistí Ing. Bednář 
dne 24.12.2012 v čase13-14 hod. 

- připomínkách majitele místní hospody k dřevěným prvkům na chodníku u vchodu. Údajně 
brání úklidu sněhu pluhem. Bude nutné zjistit kdo má prvky v evidenci. Úklid sněhu bude 
provádět ručně p. Fico pracovník TSMO a.s.  

 
2)       Ing. Bednář podal informaci k vedeným jednáním ve věci ořezu větví lesních stromů, které 

zasahují do profilu komunikace Radíkov - Sv. Kopeček a naplánovaném kácení vzrostlé části 
lesa počátkem roku 2013 v údolí směrem k lokalitě Poţár, kde hrozí pády stromů na vedení 
vysokého napětí 22 kV. 

 
 

 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
 

1) Zajistit přizvání zástupce magistrátu na jednání KMČ v I/4 2013. 
                                                                                                                       

                                                                                               Zajistí: Ing. Zvěřina 
 
 
 
 
Předseda poděkoval všem členům KMČ za aktivní přístup k řešení problémů v MČ Radíkov  

a popřál příjemné prožití svítků vánočních a do nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí a 
pohodu v kruhu blízkých 

 
 
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 21.1.2013  v 19,00 hod.   

 Jednání ukončeno v 20:05 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                          
 
                                                                                                                            
                                                                           Komise městské části č. 21          
                                                                                 Olomouc - Radíkov 
                                                                            Předseda Ing. Jan Zvěřina                 
                                  
                                                                                           
Zápis obdrţí: 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 
 
 
                  
Příloha: plán jednání KMČ č.21 Ol.-Radíkov v roce 2013    
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PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2013 

 
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) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání 
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ) 

                                    
 Plán jednání KMČ v roce 2013 

 
21. ledna 19,00 hod. 
18. února 19,00 hod. 
18. března 19,00 hod. 
15. dubna 19,00 hod. 
20. května 19,00 hod. 
17. června 19,00 hod. 
15. července 19,00 hod. 
19. srpna 19,00 hod. 
16. září 19,00 hod. 
21. října 19,00 hod. 
18. listopadu 19,00 hod. 
16. 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 2013.  

 
                                                                                       Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc - Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing. Jan Zvěřina  
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
Zápis obdrţí: všichni členové KMČ   
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  
                      Městská policie Olomouc 
                      Detašované pracoviště Radíkov Bc. Pešata 
 
 
 
 


