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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 20.10.2014 
 
Přítomni:          Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                  Zahájení v 19,00 hod.   
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda    
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník           
                          p. Jaroslav Kováčik    
Nepřítomni:       p. Františka Prášilová (mimo ČR)   
       
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné. Členové popřáli Ing. Bednářovi k ţivotnímu jubileu. 
K zápisu z jednání KMČ 09/2014 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (15.9.2014) a 
konstatováno následující: 
Ad 1) Odbor dopravy (Ing. Motyčková) byl emailem poţádán o řešení dopravního značení před 
prodejnou. V současné době posuzuje Policie ČR.  Řeší Ing. Bednář 
          

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky dne 1.10.2014 dopis od odboru dopravy MMOl (Ing. Říhová) ve věci vyjádření 
KMČ Radíkov a Lošov ke změně jízdního řádu MHD l.11. 

2) Elektronicky dne 4.10.2014 urgence občana z ul. Lošovská 4 na dopis ve věci „Informační 
tabulka na místní zvonici“ ze dne 4.9.2014. 

3) Dopis č.j.: SMOl/198052/2014/OCHR/Fal (došlo i elektronicky) ve věci Pozvánka na jednání 
„Riziková území při extrémních přívalových sráţkách.“ 

4) Elektronicky 13.10.2014 sdělení pořadatele závodů Hanácký muscher club o pořádání 
tradičního zahájení zimní sezony v areálu RS Chata Pod věţí ve dnech 29. - 30.10.2014. 

5) Elektronicky 14.10.2014 informace od OVVI – Mgr. Puhač ve věci : Nejbliţší úkoly KMČ. 
6) Elektronicky 16.10.2014 vyjádření Ing. Dostálové k poţadavku zimní údrţby zeleně 

2014/2015.  
7) Elektronicky 17.10.2014 informace odboru dopravy a OVVI  k uzavírce ulice Lipenská a 

Velkomoravská, změna termínu uzavírky. 
8) Průběţná elektronická korespondence KMČ.  

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky 9.10.2014 dopis občanovi na ul. Lošovská ve věci upřesnění výsledku hlasování 
na jednání KMČ dne 15.9.2014. 

2) Elektronicky, kladné vyjádření KMČ k záměně ranních spojů – odjezdy 7:10 a 7:20 hod. KMČ 
Lošov nesouhlasí, nový JŘ MHD od 14.12. bude beze změny.  

3) Přeposlání korespondence Hanáckého muscher clubu o závodech na ředitele Městské policie. 
4) Elektronicky dopis č.j.:24/2014-Zv ze dne 16.10.2014 na odbor ŢP MMOl, TSMO a.s. a OVVI 

ve věci „Ţádost o zimní údrţbu zeleně v MČ Radíkov a zahrnutí nových poloţek do seče v 
roce 2015“. 

5) Elektronicky 18.10.2014 poţadavek na OVVI na zajištění servisu plynových spotřebičů  
v objektu MČ Radíkov, Náprstkova 1. 

6) Elektronicky rozeslání Radíkovského informačního zpravodaje č. 5/2014.   
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Projednávaná problematika  

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

 
- korespondenci Mgr. Puhače ve věci práce KMČ v přechodném období do ustanovení nových 

KMČ. 
- zajištění kontejneru na šrot, jehoţ sběr provedli místní hasiči v sobotu dne 18.10.2014. 
- jednání s Ing. Dostálovou z TSMO a.s. ve věci hubení plevelů v trávnících v r. 2015. 
- o umístění maringotky se včelstvy v lokalitě Sička (cca 50 m nad malým vodárenským 

objektem) – bez označení vlastníka/majitele. Nutno uvědomit odbor ŢP MMOl a Krajskou 
veterinární správu. Riziko včelího moru. 

- nespokojenosti občanů řidičů se souběhem uzavírek ulice Lipenská a Velkomoravská a 
kritické dopravní situaci ve městě Olomouci. 

- tom, ţe RMO rozhodla po provedeném místní šetření na objektu Náprstkova 1 v MČ Radíkov 
zařadit do návrhu plánu investic na rok 2015 zpracování studie a projektu rekonstrukce tohoto 
objektu. 

 
2) Ing. Bednář informoval: o závěrečném jednání v kanceláři primátora týkající se zpracované 

analýzy „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“. Dokument analyzuje moţná 
opatření u rizikových lokalit ve městě Olomouci. Patří tam i k.ú. Radíkov u Olomouce. Naše MČ 
byla vybrána jako modelový příklad k dalšímu podrobnějšímu rozpracování s cílem daná opatření 
následně i realizovat.   
 

3) Pan Kovačík informoval o poţadavku p. Schwarze o provedení opravy asfaltové plochy před 
vjezdem do dvora místní hospody. Stanovisko KMČ: Jiţ je v soupisu poţadavků opravných prací 
na rok  2015. Realizace bude odvislá od přidělených finančních prostředků. 

 
 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ        
     

1) Poţádat odbor ŢP MMOl a Krajskou veterinární správu o prověření legálnosti umístění 
kočovného včelína v lokalitě Sička v k.ú. Radíkov u Olomouce. 

 
                                                                       Termín do 31.10.2014               Zajistí Ing. Zvěřina  

 
2) Uplatnit u odboru dopravy MMOl opravné práce na místních komunikacích na rok 2015. 

 
                                                                         Termín do 31.10.2014                Zajistí Ing. Zvěřina    
                                                          
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v ÚTERÝ dne 18.11.2014 v 19,00 hod.   
Jednání ukončeno v 20:15 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                  


