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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 15.9.2014 
 
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 08/2014 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (18.8.2014) a 
konstatováno následující: 
Ad 1) Dopis ve věci „Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2015 – priority KMČ č. 21 Ol.-Radíkov 
odeslán pod č.j.: 14/2014-Zv odeslán v termínu. 
 
Ad 2) Problematika označení místních drobných památek byla projednána na odboru majetkoprávním. 
          

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky dne 4.9.2014 dopis občana z ul. Lošovská 4 ve věci „Informační tabulka na 
místní zvonici“. 

2) Elektronicky dne 3.9.2014 sdělení termínu místního šetření v na ul. Vrchní a to odborem 
dopravy magistrátu a občanem z ul. Zedníkova. 

3) Elektronicky 9.9.2014 zaslání provozního řádu pro místní dětské hřiště (pro zveřejnění ve 
Zpravodaji). 

4) Elektronicky dne 29.8.2014 poţadavek odboru majetkoprávního na opravné práce v oblasti 
nakládání s vodami (odvodnění komunikací apod.) pro rok 2015. 

5) Elektronicky 9.9.2014 nabídka prací od kominíka p. Němečka na revize a čištění komínů 
občanům, chatařům a chalupářům Radíkova v roce 2014. 

6) Elektronicky 5.9.2014 - pozvánka primátora JUDr. Martina Majora, MBA na besedu 
k výsledkům průzkumu „Postoj občanů města Olomouce 2014“ do Konvitu dne 9.9.2014.  

7) Elektronicky dne 6.9.2014 avizo p. Černohouse všem KMČ ve věci předvolební schůzky 
týkající se práce komisí v dalším volebním období s lídry politických stran a hnutí. Předpoklad 
schůzky závěr září – bude upřesněno. 

8) Elektronicky 27.8.2014 plán prací TSMO a.s. v MČ Radíkov na měsíc září 2014. 
9) Elektronicky 25.8.2014 sdělení odboru ŢP-odpady Ing. Dreisetla ve věci provedené kontroly 

na ul. Na Suchých loukách (místo odloţení komunálního odpadu chatařů) 
10) Elektronicky dne 20.8.2014 sdělení Ing. Dreiseitla z odboru ŢP ve věci skládky nevhodného 

materiálu na stanovišti pro chataře. 
11) Průběţně elektronická korespondence s Mgr. Puhačem ve věci předávání informací, 

upozornění pro KMČ.  
12) Průběţná elektronická korespondence KMČ ve věci místní prodejny HRUŠKA. 
13) Elektronicky – sdělení odboru investic, ţe dnem 15.9.2014 vzniklo nové oddělení přípravy a 

realizace investičních projektů. 
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Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky - Dopis č.j.: 14/2014-Zv ze dne 21.8.2014 na vedoucího odboru investic Ing. 
Michaličku  ve věci „Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2015-priority KMČ č.21 Ol.-
Radíkov. 

2) Elektronicky – dopis č.j.: 15/2014-Zv ze dne 15.8.2014 – sdělení občanovi ve věci provedení 
úprav na ul. Vrchní (zabránění natékání sráţkové vody na soukromý pozemek).  

3) Elektronicky – dopis č.j. 16/2014-Zv na ředitele TSMO a.s. a odbor dopravy Ing. Pospíšilová 
ve věci provedení úprav na ul. Vrchní (zabránění natékání sráţkové vody na soukromý 
pozemek).  

4) Elektronicky dopis č.j.: 17/2014-Zv ve věci Vyjádření KMČ MČ Radíkov k dopisu občana 
z 11.8.2014 – „Informační tabulka na místní zvonici.“ 

5) Listině primátorovi, elektronicky členům RMO dopis č.j.: 18/2014-Zv ze dne 24.8.2014 ve věci 
prodejny HRUŠKA. 

6) Elektronicky „Návrh odměn pro členy KMČ za uplynulé čtvrtletí 2014“ – dopis č.j.: 19/2014-Zv 
ze dne 29.8.2014. 

7) Elektronicky dopis č.j.: 20/2014-Zv ze dne 1.9.2014 ve věci  „Poţadavky – voda, opravné 
práce na r. 2015“ na odbor majetkoprávní – p. Brázdová. 

8) Elektronicky dopis č.j. 21/2014-Zv ze dne 3.9.2014 ve věci „Nesouhlas s argumentací KMČ č. 
8 Olomouc - Lošov, rozvoj Lošova“ adresovaný KMČ Lošov, OVVI – Mgr. Puhač a 
primátorovi. Konferenčně projednáno a odsouhlaseno členy KMČ v 36. týdnu. 

9) Elektronicky dne 5.9.2014 dopis č.j.: 22/2014-Zv ve věci „Oprava okapů a atiky prodejna 
Hruška“, adresovaný řediteli SNO a.s. a OVVI – Mgr. Puhač. 

10) Elektronicky dopis č.j.: 23/2014-Zv ze dne 7.9.2014 ve věci MČ Radíkov – „Natékání sráţkové 
vody z lesa na ul. Lošovská“ adresovaný na „Lesy ČR s.p., LZ Šternberk, revír Sv. Kopeček - 
revírník p. Novák  

 

Projednávaná problematika  

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

- průběhu akcí v závěru měsíce srpna – 30.8.2014 zdařilá akce pro děti i rodiče Ahoj prázdniny, 
kterou uspořádali s dobrovolníky členové místního SDH. Pochvala především vedoucím 
druţstva Mladých hasičů. 

- průběhu akce dne 31.8.2014 – Slavnostní křest knihy Dějiny Radíkova. Prodáno 125 knih, 
velice slušná účast občanů, chatařů i chalupářů. Přítomen byl i autor publikace, který knihu 
zájemcům podepisoval. Byli přítomni i hosté, náměstkyně primátora Mgr. Machová (provedla 
křest), senátor Ing. Martin Tesařík, zastupitel Mgr. Ţáček, hosté z Radíkova u Hranic včele se 
starostou p. Foltýnkem. Odpoledne moderoval Ing. Bednář – poděkování. KMČ děkuje za 
pomoc při zajišťování této akce i členům místního SDH Olomouc – Radíkov.      

- poţadavku vedoucí prodejny HRUŠKA na regulaci parkování před prodejnou (prioritně 
zákazníci prodejny). Bude řešeno doplnění dopravního značení s odborem dopravy MMOl. 

- nevhodném dlouhodobém skládkování soukromého materiálu na pozemku města (zelený pás, 
komunikace, chodníky). Bude dáno upozornění do Zpravodaje, následně řešeno s MP. 

- divoké skládce na pozemku Lesů ČR s.p. na konci ulice Zedníkova (nekázeň některých 
občanů, kteří tam bydlí). 

- poţáru obilí na poli v lokalitě „Poţár“ směrem k Lošovu, který ohroţoval les a bylo značné 
riziko rozšíření při silném větru i směrem k Radíkovu. Zásah hasičů dopadl dobře. 

- provedeném čištění okrajů místní komunikace z vršiny směrem k Radíkovu od nánosů štěrku 
a hlíny. Poděkování patří TSMO a.s. 

- přípravě a vydání příštího Radíkovského informačního zpravodaje č. 5/2014 – cca do 
10.10.2014.  

 
2) Paní Prášilová  – informovala o návštěvě členů místního Klubu seniorů v Radíkově u Hranic. 

Maximální spokojenost, bude příspěvek ve Zpravodaji. 
 

3) Pan Kováčik upozornil na nevhodné počínání jak občanů, tak i chatařů a chalupářů: 
-  víkendové řezání dřeva, sekání trávy apod. a to i v neděli, kdy bychom měli být maximálně 
ohleduplní k sousedům. 
-  dalším problémem, který obtěţuje místní občany, je spalování věcí na soukromých 
pozemcích a  obtěţování ostatních kouřem. 
    MP bude poţádána o moţnost řešení těchto stavů a bude dána výzva a upozornění do 
zpravodaje – zajistí Ing. Zvěřina . 
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         Dále informoval, ţe v rámci oslav k příleţitosti 150. výročí zaloţení prvního hasičského 
sboru v Čechách, které se uskutečnilo 13. září 2014 na Horním náměstí v Olomouci proběhlo 
i vysvěcení nového praporu OSH a všech praporů nastoupených hasičských sborů a to 
Olomouckým arcibiskupem msgr. Graubnerem.  

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ        
     

1) Poţádat odbor dopravy MMOl o umístění dopravní značky na parkoviště u prodejny HRUŠKA 
s upřesněním na vyhrazené parkování pro zákazníky prodejny a poţádat TSMO a.s. o 
provedení vodorovného značení míst stání vozidel. 

 
                                                             Termín do 30.9.2014                  Zajistí Ing. Bednář 

                                                          
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 20.10.2014 v 19,00 hod.   

Jednání ukončeno v 20:20 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                  

https://www.google.cz/search?espv=2&biw=1280&bih=905&q=Olomouck%C3%BD+arcibiskup+msgr.Graubner&spell=1&sa=X&ei=fkEYVPeZEMLfOrOagYgD&ved=0CBkQvwUoAA

