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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 20.5.2014 
 
Přítomni:        Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                           Zahájení v 19,00 hod.   
                     Ing. Jan Bednář – místopředseda    
                     Ing. Miroslav Rešl – tajemník           
                       p. Jaroslav Kováčik    
                       p. Františka Prášilová    
       
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné. 
K zápisu z jednání KMČ 04/2014 nebyly připomínky. 

V úvodu jednání popřáli členové KMČ panu Ing. Rešlovi k ţivotnímu jubileu. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (22.4.2014) a 
konstatováno následující: 

Ad 1) V návaznosti na podanou stíţnost občana ul. Lošovská odeslán dopis na TSMO a.s. s ţádostí o 
místní šetření. Proběhlo 30.4.2014. Zápis není k termínu dnešního jednání dokončen ze strany TSMO 
a.s. 
Ad 2) K dořešení problematiky údrţby místních potoků/vodotečí, proběhlo dne 16.5.2014 šetření v 
Radíkově za účasti Ing. Zvoníčkové a Ing. Hučínové z odboru ŢP MMOl. Sloţitá problematika se bude 
postupně řešit. Základní informace týkající se občanů budou podány ve Zpravodaji. 
          

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Objednávka na dovoz zeminy č.j.:OB01027/14/OVVI-KMČ ze dne 14.5.2014 (částka 6100,-
Kč) 

2) Elektronicky 3.3.2014 – Informace o změnách ve způsobu zdaňování odměn členů 
zastupitelstva, výborů a komisí. 

3) Na vědomí dopis č.j.: SMOL/097743/2014/OZP/Sta ze dne 5.5.2014 ve věci „Kácení a ořez 
stromů na pozemku parc. č. 495 v k.ú. Radíkov, sdělení  

4) Objednávka na opravu místního rozhlasu č.j.:OB00779/14/OVVI-KMČ ze dne 14.4.2014 
z důvodů porušení zemního kabelu (hodnota prací 14 700,-Kč).  

5) Elektronicky záznam z místního šetření dne 30.4.2014 provedené TSMO a.s. na ul. Lošovská. 
KMČ poţádal o doplnění záznamu.  

6) Průběţná korespondence se zpracovatelem publikace Historie obce Radíkova. 
 

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky – dopis č.j.: 08/2014-Zv ze dne 26.4.2014 na TSMO a.s. ve věci stíţnosti na 
zanedbanou údrţbu komunikace na ul. Lošovská. 

2) Elektronicky – dopis č.j.:09/2014-Zv ze dne 1.5.2014 na odbor dopravy a TSMO a.s.ve věci 
„Propustek na místní komunikaci Sv. Kopeček – Radíkov, lesní úsek-špatný technický stav, 
propadání okrajů vozovky. Dopis doplněn fotodokumentací. 

3) Elektronicky – dopis č.j.:10/2014-Zv ze dne 11.5.2014 na odbor ŢP a MJPR ve věci 
„Připomínky rybářů – vodárenská nádrţ v MČ Radíkov.  

4) Elektronická korespondence s odborem ŢP/vodoprávní ve věci přípravy místního šetření za 
účelem zjištění stavu na zatrubněných potocích ve středu Radíkova a dohledání odpovědného 
správce. Proběhlo dne 16.5.2014. 



- 2 - 

5) Elektronicky odeslání upraveného rozpočtu KMČ na rok 2014 na OVVI – Mgr. Puhač. 
Rozpočet odsouhlasen členy KMČ při konferenčním projednání (elektronicky mimo termín 
jednání KMČ). 

6) Průběţná korespondence od zpracovatele (Prof. Papajík) k publikaci Historie obce Radíkova. 
7) Elektronicky upozornění TSMO a.s. na neprovádění pravidelného odvozu TKO (v chatových 

lokalitách) na ul. U Skalky. 
8) Elektronicky poţadavek na TSMO a.s. na očištění okrajů vozovky od nánosů štěrku v úseku 

od Vršiny směrem k Radíkovu z důvodů umoţnění volného odtoku vody.  
  

Projednávaná problematika  

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

- závěrech místního šetření na ul. Lošovská, které proběhlo dne 30.4.2014 za účasti provozního 
náměstka Ing. Fryce a vedoucího úseku místních komunikací p. Zívaly. Podstatné věci budou 
v zápise/záznamu. Problematiku řeší odbory dopravy a majetkoprávní magistrátu a TSMO a.s. 

- navazujícím místním šetření dne 30.4.2014 poţadované KMČ ve věci odstranění závad na 
komunikacích, které byly realizovány na investiční akci ul. Malinovského. Přítomni byli 
zástupce Horstavu spol. s.r.o., zástupce investora Ing. Šiguta. Některé závady byly 
zhotovitelem v následných dnech odstraněny. Záruka na stavbu končí k 30.7.2015. Před 
ukončením platnosti záruky bude provedena pochůzka po stavbě, proveden soupis vad tak, 
aby v termínu mohly být zhotovitelem odstraněny. 

- provedeném vrtu a odběru vzorku asfaltu na ul. Malinovského v souvislosti se sledováním 
vyskytující se vady v podobě vyplavování kameniva z povrchu vozovky. Sleduje laboratoř 
TAZUS i odborné VŠ. Nejedná se jen o problém v MČ Radíkov. Proběhlo za účasti odboru 
investic, Horstavu spol. s r.o. a KMČ. 

- jednání ve věci zajištění fin. prostředků na slavnostní uvedení knihy Historie obce Radíkov do 
„ţivota“. 

- předpokládaném programu akce ve dnech 30. - 31.8.2014 na hřišti za prodejnou.  
- Schůzce u zpracovatele publikace o historii Radíkov a za účasti Mg. Puhače dne 19.5.2014 na 

UP Olomouc.           
 

2) Ing. Bednář Jan – podal informaci ve věci dosavadního stavu řešení místních potoků, výsledků 
pochůzky dne 16.5.2014 a úkolech, které na sebe vzala KMČ. Do Zpravodaje bude dána 
informace poskytnutá odborem ŢP/Voda týkající se povinností vlastníků pozemků na nichţ 
protéká místní potok z hlediska údrţby. Bude nutné a sloţité určit správce zatrubněných potoků. 

  
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            

1) Zajistit přípravu a organizaci akce ve dnech 30.-31.8.2014 v součinnosti s místním SDH 
včetně podrobného programu, pozvánek a informování veřejnosti. 

  
                                                        Termín do 31.7.2014                  Zajistí Ing. Zvěřina  

 
2) Zajistit zdokumentování zatrubněných části potoků, zakreslit do plánů, doplnit „historii 

zatrubnění“ a předat k dalšímu řízení odboru ŢP – Ing. Zvoníčková. 
 

                                                               Termín do 30.6.2014                   Zajistí Ing. Bednář   

3)                                                                                                     Ing. Zvěřina                                                                                                       
                                                                         
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 16.6.2014 v 19,00 hod.   
Jednání ukončeno v 20:45 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                  


