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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 21.7.2014 
 
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 06/2014 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (16.6.2014) a 
konstatováno následující: 
Ad 1) Průběžně pokračuje příprava na akci Křest knihy Dějiny Radíkov a akci Ahoj prázdniny, které 
proběhnou ve dnech 30.- 31.8.2014  
Ad 2) Dopis na vedení TSMO a.s. ve věci svozu komunálního odpadu bude v termínu do 31.7.2014 
odeslán. 
          

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Objednávka č. OB01412/14/OVVI-KMČ ze dne 24.6.2014 ve věci zapůjčení stanu na hřiště za 
prodejnou 

2) Dopis odboru investic ze dne 4.7.2014 č.j.: SMOl/144823/2014/OI/PR/Neu adresovaný 
odborným útvarům MMOl, příspěvkovým organizacím a akciovým společnostem i KMČ ve 
věci „Postup při přípravě projektové dokumentace a následné realizace investičních akcí 
z rozpočtu SMOl“. 

3) Zápis o odevzdání a převzetí díla od TSMO a.s. týkající se opravných prací na místních 
komunikacích hrazených odborem dopravy MMOl ze dne 8.7.2014. 

4) Zápis o odstranění reklamačních závad v záruční době na stavbě: „Radíkov ul. Malinovského-
rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“  od firmy Horstav Olomouc spol. s r.o. 

5) Objednávka č. OB01519/14/OVVI-KMČ ze dne 14.7.2014 ve věci hudební produkce  
Příkazanky v rámci křtu knihy Dějiny Radíkova dne 31.8.2014. 

6) Elektronicky 27.6.2014 objednávka prací TSMO a.s. na červenec 2014. 
7) Elektronicky korespondence od Ing. Černého KMČ Sv. Kopeček ve věci iniciace schůzky se 

zástupci stran, které kandidují do podzimních komunálních voleb (do ZMO). 
8) Elektronicky 30.6.2014 zaslání plánu prací TSMO a.s. na měsíc červenec v MČ Radíkov. 
9) Elektronicky 1.7.2014 informace od OVVI o akci pořádané Semaforem.  
10) Elektronická korespondence z 8.7.2014 – ve věci další činnosti KMČ. Informace o tom, že 

schůzka zástupců KMČ se uskuteční až po ustavujícím zasedání ZMO po komunálních 
volbách 2014. 

11) Elektronicky dne 8.7.2014 informace Ing. Motyčkové o řešení křižovatka ul. Na Pevnůstce, 
Vrchní a Pod Bořím s žádostí o stanovisko KMČ obratem před vydáním kolaudačního 
rozhodnutí. 

12) Elektronicky 8.7.201č informace od Mgr. Puhače – výroční zpráva o dopravní omezení. 
13) Elektronicky dne 10.7.2014 informace Mgr. Puhače ve věci srážek výplaty předsedů KMČ 
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Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j.: 12/2014-Zv ze dne 8.7.2014 na odbor dopravy a OVVI ve věci „Nesouhlas KMČ 
č.21 Olomouc – Radíkov s navrženými změnami dopravního značení (křižovatka ulic Pod 
Bořím, Vrchní a Na Pevnůstce v MČ Radíkov – proběhlo konferenční projednání 8.7.2014 
s ohledem na časovou tíseň – urychlený požadavek na stanovisko. 

2) Elektronicky 18.7.2014 dopis na majetkoprávní odbor p.Brázdová ve věci vodárenské nádrže 
– sečení protějších břehů k ul. Přehradní, smlouva a dotaz ve věci předávání odvodňovacích 
žlabů v MČ Radíkov na TSMO a.s. 

3) Elektronicky 20.7.2014 stanovisko KMČ k problematice práce komisí městských částí  
v dalším volebním období. 

4) Průběžná korespondence ve věci zajištění tisku knihy Dějiny Radíkova. 
5) Průběžná elektronická korespondence – příspěvky do Zpravodaje 4/2014. 

 

Projednávaná problematika  

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

- Vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.4/2014, který informoval i o dalších akcích 
v závěru srpna. 

- stavu zajištění společenských akcí ve dnech 30. -  31.8.2014 na hřišti za prodejnou. 
- řešení křtu knihy Dějiny Radíkova – návrh na primátora nebo jím pověřené osoby z RMO 
- vhodnosti grafického zpracování pozvánky na dny 30.- 31.8.2014 a tisku pozvánek a plakátů 
- problematice práce KMČ, k elektronické diskusi se KMČ průběžně nevyjadřovala, bylo 

zasláno souhlasné stanovisko s uspořádáním kulatého stolu k činnosti KMČ v dalším 
volebním období, ale až po ustavujícím zasedání ZMO.   

2) P. Prášilová  – se kladně vyjádřila k provozu linky č. 111 DPMO i v době prázdnin, která je plně 
využívána veřejností i turisty navštěvující Sv. Kopeček. 

 
 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            

1) Pokračování úkolu: 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 20.8.2014                  Zajistí Ing. Zvěřina  
 
2) Pokračování úkolu: Požádat dopisem TSMO a.s. o zajištění svozu komunálního odpadu na ul. 

Přehradní (trvale obydlené chaty) i v zimním období.  

 
                                                        Termín do 31.7.2014                  Zajistí Ing. Zvěřina 
                                                          
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 18.8.2014 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 obdrží:  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                  


