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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 9.3.2015 (vynucená změna termínu) 
 
Přítomni:           Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                  Zahájení ve 20,00 hod.   
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda    
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník           
                           p. Jaroslav Kováčik    
                           p. Františka Prášilová  
                       Ing. arch. Milan Obenaus 
                           p. Karel Jílek   
       
Úvodní sdělení:  

a) RMO na svém jednání dne 17.2.2015 odvolala s účinností k 28.2.2015 předsedy a členy 
všech KMČ a jmenovala předsedy a členy KMČ s účinností od 1. 3. 2015. Byl aktualizován 
statut KMČ a jednací řád KMČ. Předsedou KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov byl jmenován Ing. 
Zvěřina dále do komise byli opětovně jmenování bývalí členové KMČ a nově byla KMČ 
rozšířena o Ing. arch. Milana Obenause a p. Karla Jílka. Celkový počet členů je 7. 

b) V úvodní části jednání byli zvoleni přítomnými: místopředseda – Ing. Jan Bednář, tajemník 
Ing. Miroslav Rešl.   

c) S ohledem na časovou zaneprázdněnost člena KMČ došlo ke změně a jednacím dnem KMČ 
bude první středa po 15-tém v měsíci a jednání bude probíhat od 19,00 hod. v objektu 
Náprstkova 1. Přílohou zápisu je plán termínů jednání na zbytek roku 2015, který bude 
dán na webové stránky KMČ a publikován v Radíkovském informačním zpravodaji.   

d) Ověřování zápisu bude provádět Ing. Bednář, v nepřítomnosti určený člen KMČ. 
 

Předseda poděkoval za práci v minulém období všem členům KMČ a současně popřál nové 
komisi úspěšnou práci ve stávajícím volebním období pro občany a MČ Radíkov. 

 
K zápisu z jednání KMČ 2/2015 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (16.2.2015) a 
konstatováno následující: 

 

Ad 1) Termín úkolu č. 1) z usnesení zápisu 02/2015 – je do 15.3.2015. S ohledem na skutečnost, ţe 
RMO dne 17.2. neakceptovala rozhodnutí RMO z poloviny roku 2014 ve věci zařazení do plánu 
investic r. 2015 zpracovaní PD na objekt Náprstkova 1 v MČ Radíkov, jednání KMČ v této věci budou 
pokračovat v následujícím období – termín průběţně, úkol trvalý. 
  

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Dopis č.j.:SMOL/032644/2015/OZP/VH/Huc ze dne 11.2.2015 adresovaný na Státní okresní 
archív Olomouc ve věci „Ţádost o pomoc v dohledání vlastníka zatrubnění na částech vodních 
toků v Olomouci, místní částí Radíkov“. Na vědomí KMČ č.21 Ol.-Radíkov. 

2) Elektronicky dne 4.3.2015 sdělení TSMO a.s.- prov. nám. Ing. Fryc ve věci provedených prací 
na propustku v roce 2014 (odborný posudek, vyčištění, odkaz na odbor dopravy MMOl).   

3) Elektronicky sdělení odboru dopravy ved. Ing. Pospíšilová ve věci opravy propustku na místní 
komunikaci Sv. Kopeček - Radíkov. Realizace potvrzena na 05-06/2015. 

4) Elektronicky 7.3.2015 – zaslání plakátu na musherské závody ve dnech 28.- 29.3.2015 
s centrem Chata Pod věţí. 
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5) Elektronicky 8.3.2015 zaslání povolení MMOl. ke konání muscherských závodů ve dnech 28.-
29.3.2015 s centrem Chata Pod věţí.    

6) Elektronicky 9.3.2015 sdělení p. Brázdové k dokumentaci týkající se místní vodárenské 
nádrţe. 

7) Elektronicky – průběţná korespondence mezi předsedou a členy KMČ. 
8) Elektronicky nahlášení závady na veřejném osvětlení ul. Dolanská. 
9) Dopis ze dne 1.3.2015 – jmenování předsedy KMČ č. 21 Ol.-Radíkov.    

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky 25.2.2015 ţádost o jednání na odboru ochrany – Ing. Langr, p. Brázdová odbor 
majetkoprávní. 

2) Elektronicky korespondence 1.3.2015 na TSMO a.s. a odbor dopravy MMOl ve věci opravy 
propustku na místní komunikaci Sv. Kopeček – Radíkov 

3) Elektronicky č.j. 04/2015-Zve ze dne 25.2.2015 ve věci „Návrh odměn pro členy KMČ za únor 
2015“. 

4) Elektronicky dne 4.3.2015 – na TSMO a.s., Ing. Dostálová urgence zimní údrţby zeleně v MČ 
Radíkov. 

5) Elektronicky 4.3.2015 na odbor ŢP – Ing. Steigerová urgence ve věci místního šetření na 
parcele č. 495, reţim seče.   

6) Elektronicky 5.3.2015 informace pro členy KMČ – Nový statut KMČ, jednací řád, pokyny pro 
vyplnění tiskopisů pro kancelář tajemníka MMOl, přehled opravných prací na místních 
komunikacích v roce 2015, bilance nacenění prací. 

7) Elektronicky 8.3.2015 na odbor dopravy p. Šulc s ţádostí o svolání místního šetření s Lesy 
ČR s.p., LS Šternberk na ul. Na Suchých loukách 

8)    

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

- změnách v jednacím řádu KMČ 
- tom, ţe pokud bude nutno řešit stanoviska KMČ v mezidobí jednání KMČ bude probíhat 

konferenční projednání elektronicky. 
- nutnosti urychleně předat vyplněné formuláře, které členové obdrţeli na podatelnu MMOl. 
- tom, ţe KMČ nemá doposud písemnou informaci o skladbě finančních prostředků pro rok 

2015. 
- zpracované první verzi rozpočtu naší KMČ, bude po obdrţení fin. prostředků aktualizován a 

zaslán členům KMČ k připomínkám. 
- jednání s vedoucím odboru investic Ing. Michaličkou. Ani jedna akce z hasičských zbrojnic 

(Chválkovice, Topolany, Radíkov) se nedostala do plánu města na rok 2015. Byly přiděleny 
finanční prostředky na zpracování PD na rekonstrukci vodárenské nádrţe v MČ Radíkov. 
Proběhne místní šetření na místě samém, bude i výběrové řízení na zpracovatele PD.      

- jednání s Ing. Hučínovou a předání vodoprávního rozhodnutí na přehradu z r. 1971, a PD 
zpracované Meliorační správou na zatrubněný potok z lokality Dolansko. 

- jednání s Ing. Steigerovou – veřejná zeleň/zimní údrţba, seč parcely č. 495 – odbor ŢP. 
- jednání s Ing. Bablerem ze Samotišek ve věci zatrubnění místních potoků, které financoval 

ONV, akce Z, (20% - brigády, 80% finanční prostředky okresu).  
- jednání na Suchých loukách dne 27.3.2015. 
- kauze s toulavým psem. 
- předání 10 ks publikace Dějiny Radíkova na detašované pracoviště. O knihu je stále zájem, 

ale další knihy jiţ do prodeje nepůjdou.  
- záměru nechat zhotovit pro objekt Náprstkova 1 aţ 2 ks leteckých snímků Radíkova, které 

byly pouţity v knize Dějiny Radíkova.  
- kolizi termínu Branného závodu pro děti pořádaného Mladými hasiči dne 9.5.2015 v Radíkově 

a okolí a městských oslav 70 let ukončení 2. světové války v rámci nichţ proběhnou jiţ 
tradiční ukázky taktéţ dne 9.5.2015. V roce 2014 byla účast cca 1 300 lidí. 

- Chystané reklamaci závad na komunikacích realizovaných v rámci investice Malinovského. 
Termín květen 2015 – pochůzka s odborem investic a Horstavem spol. s r.o. Olomouc. 

  
2) Pan Kováčik informoval: 

- o průběhu plesu hasičů, porucha osvětlení na ul. Malinovského, bude nárokována oprava.  
 

3) Pan Jílek upozornil: 
- na nerovnosti na komunikaci ul. Přehradní. Předseda sdělil, ţe bude provedeno nacenění 
opravných prací po dohodě s TSMO a.s. a akce zahrnuta do plánu oprav 2015 dle fin. moţností. 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            
 

1) Jednat na MMOl ve věci rekonstrukce objektu Náprstkova 1 Ol. - Radíkov s vedením města a  
odborem investic.  

                                                           Termín průběžně                               Zajistí: Ing. Zvěřina  

                                                                                                                                Ing. Bednář                                                           
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 ve středu 22.4.2015 v 19,00 hod.   
Jednání ukončeno v 21.30 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zápis ověřil: Ing. Bednář    
                                             

 Komise městské části č. 21 
 Olomouc - Radíkov   

 Předseda Ing. Jan Zvěřina 
                                                               

               
 
 
 

 
 
 
 
Zápis obdrţí:    všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová, p. Jílek, 
                         Ing. arch. Obenaus – elektronicky)   
                       Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                       Člen RMO Mgr. Filip Ţáček (elektronicky)  
                       vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                       Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                       Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                       Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov      
 

PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2015 - změna 

---------------------------------------------------------------- 
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1 
Program jednání : 

Projednání připomínek přítomných občanů 
Kontrola plnění úkolů z minulé porady 
Došlá a odeslaná pošta 
Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání 
Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ) 

                                    
Plán jednání KMČ v roce 2015  ( vždy v 19,00 hod.) 
22. dubna                                              Středa 
20. května             Středa 
17. června Středa 
15. července Středa 
19. srpna Středa 
16. září Středa 
21. října Středa 
18. listopadu  Středa 
16. prosince Středa 

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, 

případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2015.  

 
                                                                Komise městské části č.21 
                                                                       Olomouc - Radíkov 
                                                                 Předseda Ing. Jan Zvěřina  


