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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 20.1.2014 
 
Přítomni:        Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                      Zahájení v 19,00 hod.   
                      Ing. Jan Bednář – místopředseda     
                      p. Jaroslav Kováčik   
                      p. Františka Prášilová    
Nepřítomen:  Ing. Miroslav Rešl – tajemník (omluven) 
       
      K zápisu z jednání KMČ 12/2013 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (16.12.2013) a 
konstatováno následující: 
Ad 1) Během 2. poloviny prosince 2013 byl zpracován podkladový materiál (příloha) pro objednávku  
publikace o historii Radíkova včetně určení termínů dokončení II. etapy zpracování a tisk s ukončením 
v 08/2014 a odpovědnosti. Příloha byla projednána i se zpracovatelem. Počátkem r. 2014 byla příloha 
odeslána na OVVI – Mgr. Puhač. 
Ad 2) Před dnešním jednáním obdrţeli elektronicky členové KMČ návrh čerpání rozpočtu KMČ na r. 
2014. Tento byl projednán a schválen bude na jednání KMČ v 02/2014 po nacenění opravných prací 
na pozemních komunikacích. Návrh rozpočtu byl konzultován s Mgr. Puhačem.  
Ad 3) Přání občanům k Vánocům a novému roku 2014 bylo zabezpečeno. 

 

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky dne 7.1.2014 informace odboru ŢP – veřejná zeleň ke kácení dřevin v úvozové 
cestě v prodlouţení ul. Náprstkova. 

2) V závěru roku přišly novoročenky od: 

-Ing. Pospíšilová Petra – vedoucí odboru dopravy MMOl 

-náměstek primátora JUDr. Martin Major 
-Ing. Marcela Buiglová – vedoucí oddělení stavebního úřadu 
-Mgr. Peter Horváth – zástupce ředitele Městské policie   
-Martin Hala za redakci Radničních listů 

             -primátor města Olomouce pan Martin Novotný 
-náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs 
-náměstkyně primátora Mgr. Eva Machová 
-náměstek primátora RNDr. Jan Holpuch 
-člen RMO a ZMO  PhDr. Marcela Hanáková 
-člen RMO a ZMO Ing. Karel Šimša 
-ředitel TSMO a.s. Bc. Miroslav Petřík 
-starosta obce Radíkov u Hranic p. Luboš Foltýnek 

3) Elektronicky 26.12.2013 od KMČ Sv. Kopeček informativní dopis odboru ŢP ve věci napojení 
občanů na Sv. Kopečku na kanalizační síť. 

4) Elektronicky od KMČ Sv. Kopeček na vědomí korespondence ve věci odstranění závad 
(propadlá vozovka na ul. Radíkovské u rybníka) a informace o termínu opravy v záruce 
(04/2014). 

5) Elektronicky pro informaci - 1. veřejná schůze občanského sdruţení CURIBUND na Sv. 
Kopečku. 

6) Elektronicky dotaz odboru majetkoprávního ve věci opravných prací na ul. Beskydská 
(odvodnění) v r. 2014 
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7) Vyjádření TSMO a.s. ve věci mimořádného odvozu vytvořené skládky na stanovišti v chatové 
oblasti (ul. Přehradní). 

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky dopis ve věci opravy objektu Náprstkova v MČ Radíkov dle rozdělovníku. 
2) Elektronicky ţádost o nacenění opravných prací na pozemních komunikacích v MČ Radíkov 

v roce 2014 (obchodní zástupce p. Čech) 
3) Elektronicky vyjádření KMČ pro p. Brázdovou (odbor mjpr.) 
4) Elektronicky příloha k objednávce (termíny, specifikace a odpovědnost) na OVVI a 

zpracovateli publikace 
5) Elektronicky poţadavek na TSMO a.s. - provedení mimořádného odvozu „černé skládky“ na 

stanovišti v chatové oblasti ul. Přehradní u lesa.  

 
Projednávaná problematika  

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

- konzultaci s Mgr. Puhačem ve věci skladby čerpání rozpočtu KMČ Radíkov na rok 2014 
- prováděném širším výběru fotodokumentace i skenování dokumentů z kroniky/archívu pro 

publikaci o historii Radíkova 
- výsledku likvidace skládky na ul. Přehradní. Odpad vytřídil místní pracovník TSMO a.s. (byl to 

převáţně papír a plast). Bylo uloţeno do kontejnerů na tříděný odpad. 
- Záměru dát do Radíkovského informačního zpravodaje příspěvek ve věci napojování na 

kanalizaci. Problém se dotýká i MČ Radíkov. 
- moţném způsobu křtu publikace o Radíkovu v září 2014.   
- nutnosti zakoupit vlajku ČR menších rozměrů pro potřeby objektu Náprstkova. 
- dotazu u vlastníka nového RD na ul. Malinovského (křiţovatka u zvonice) ve věci vypouštění 

sráţkových vod.  
- pochůzce se zástupcem TSMO a.s. dne 23.1.2014 (nacenění prací) 

 
2) Paní Prášilová informovala o místních jubilantech v roce 2014. 
 
3) Ing. Bednář informoval: 

- o podkladech od místního chataře ve věci vlivu elektromagnetického záření na zdraví 
člověka působícího z místního vysílače. 

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            
 
Úkoly nebyly uloţeny             

 
                                                                         

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 17.2.2014 v 19,00 hod.   

Jednání ukončeno v 19:50 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                            Komise městské části č. 21          
                                                                                 Olomouc - Radíkov 
                                                                            Předseda Ing. Jan Zvěřina                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Zápis obdrţí:  všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, 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                  
 
 


