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

konané dne 18.3.2013 
 
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 02/2013 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (28.2.2013) a 
konstatováno následující: 
Ad 1) – Připomínky/námitky k územnímu plánu města Olomouce byly zaslány v termínu. Přítomní 
obdrželi kopii dokumentu v elektronické podobě. 
                            
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta: 

1) Objednávka č. OB00431/13/OVVI-KMČ ze dne 25.2.2013 ve věci – Opravy rozhlasové 
ústředny v objektu Náprstkova 1, MČ Radíkov 

2) Elektronicky dne 18.3.2013 sdělení Ing. Motyčkové – odbor dopravy ve věci požadavku KMČ 
na provedení doplnění dopravního značení na místních komunikacích. 

3) Dopis č.j.: SMOl/Maj/22/6429/2012/Pr ze dne 8.2.2013 ve věci sdělení stanoviska k prodeji 
části parcely č. 745 ostatní plocha o výměře 22 m2 (ul. Náprstkova) 

4) Dopis č.j.: SMOl/Maj/22/456/2012/Pr ze dne 15.2.2013 ve věci sdělení stanoviska k pronájmu 
části parcely č. 284 trvalý travní porost o výměře 25 m2 (ul. Přehradní) 

5) Žádost č. 1 ze dne 11.3.1013 o odprodej již využívaného a oploceného pozemku o výměře 11 
m2 parc. č. 284 ul. Přehradní (předáno na magistrát a krátkou cestou na KMČ č. 21 Ol.-
Radíkov) 

6) Žádost č. 2 ze dne 11.3.2013 o odprodej/pronájem plochy o výměře 18 m2 části parcely č. 284 
ul. Přehradní, (předáno na magistrát a krátkou cestou na KMČ č. 21 Ol. - Radíkov) 

7) Elektronicky podklady do Zpravodaje č. 2/2013 (Mgr. Puhač, Městská policie, místní SDH, 
Klub seniorů apod.) 

8) Žádost občana o úpravu vjezdu 
 
Odeslaná pošta: 

1) Předána námitka KMČ č. 21 Ol. – Radíkov k návrhu územního plánu města Olomouce. Dáno 
na podatelnu dne 11.3.2013 

2) Elektronicky dotaz na Ing. Štěpánkovou ve věci doplnění prvků na dětské minihřiště v MČ 
Radíkov 

3) Elektronicky – příspěvky do Zpravodaje č. 2/2013 
4) Elektronicky před jednáním KMČ 18.3. podklady a dokumentace k žádostem o 

pronájem/prodej části pozemků v majetku města Olomouce  
5) Elektronicky na Mgr. Puhače vyjádření KMČ k návrhu územního plánu  

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

- jednání na OVVI ve věci dopravního značení a možnosti spolupracovat dále s firmou SEKNE. 
Využívají tuto cestu i některé další KMČ 
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- kontaktu se studentkou UP Olomouc ve věci zpracování seminární práce týkající se MČ 
Radíkov 

- přípravě Zpravodaje č. 2/2013 – vyjde před Velikonocemi 
- poděkování p. Prášilové, která se spolu s vedoucími oddílu Mladých hasičů místního SDH, 

věnovala přípravě i realizaci obnovení tradice „chození s jedličkou“ po Radíkově 
- plánovaném přehodnocení rozpočtu KMČ na rok 2013 po nacenění opravných prací  

 
2) Posouzení žádostí o prodej/pronájem části pozemků v majetku města Olomouce (vše 

v katastrálním území Radíkov u Olomouce) : 
a) Dopis č.j.: SMOl/Maj/22/6429/2012/Pr ze dne 8.2.2013 ve věci sdělení stanoviska 

k prodeji části parcely č. 745 ostatní plocha o výměře 22 m2 (ul. Náprstkova) 
- KMČ prodej pozemku na předzahrádku nedoporučuje z důvodů rizika podávání 

obdobných žádostí a možnému omezení přístupu k dalším nemovitostem v MČ 
Radíkov. Doporučuje pouze prodej plochy pod vstupním schodištěm. KMČ 
požaduje, aby se k uvedené záležitosti vyjádřil i odbor KaR.    

b) Dopis č.j.: SMOl/Maj/22/456/2012/Pr ze dne 15.2.2013 ve věci sdělení stanoviska 
k pronájmu části parcely č. 284 trvalý travní porost o výměře 25 m2 (ul. Přehradní) 
- KMČ provede konzultaci na odboru majetkoprávním i s ohledem na další podané 

žádosti v této lokalitě a změně charakteru užívání části plochy parc. č. 284. 
S ohledem na již dříve pronajatou část parcely č. 284 (smlouva z 23.3.1999) a 
skutečnost, že tato plocha jako zeleninová zahrádka využívána není (je tam 
vysázený jehličnan a skládka), další pronájem části plochy par. č. 284 (dnes 
charakter příjezdové komunikace) nedoporučujeme. Došlo by tím k zúžení jediné 
přístupové cesty k parcelám č. 271 a 269.  

c) Žádost č. 1 ze dne 11.3.1013 o odprodej již využívaného a oploceného pozemku o 
výměře 11 m2 parc. č. 284 ul. Přehradní (předáno na magistrát a krátkou cestou na 
KMČ č. 21 Ol.-Radíkov) 
- s ohledem na skutečnost a provedení narovnání majetkoprávních vztahů KMČ 

doporučuje prodej 11 m2 části parcely č. 284.   
d) Žádost č. 2 ze dne 11.3.2013 o odprodej/pronájem plochy o výměře 18 m2 části 

parcely č. 284 ul. Přehradní, (předáno na magistrát a krátkou cestou na KMČ č. 21 Ol. 
- Radíkov) 
- s ohledem na stísněné poměry na konci „příjezdové komunikace“ k parcele č. 269 a 
271 doporučuje KMČ šetření na místě samém s cílem najít konsensus v dané věci. 

    
 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        

1) Zabezpečit konzultaci na majetkoprávním odboru  týkající se bodu 2) zápisu v 12. týdnu – Ing. 
Bednář a v návaznosti zaslat stanovisko KMČ č. 21 Ol. - Radíkov na magistrát – Ing. Zvěřina  

 
                                                                                    Termín: do 29. března 2013                                                                                                 

                                                                                                 Zajistí: Ing. Bednář, Ing. Zvěřina  
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 15.4.2013. v 19,00 hod.   
Jednání ukončeno v 20:10 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                  


