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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 16.9.2015  
 
Přítomni:          Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                Zahájení v 19,00 hod.       
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda 
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník   
                           p. Karel Jílek                                                                                  
                          p. Jaroslav Kováčik       
                       Ing. arch. Milan Obenaus                                                                             
                          p. Františka Prášilová 
                                                             
         V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ  19.8.2015 
nebyly připomínky. 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 19.8.2015 a 
konstatováno následující: 

Ad 1) Dopis na odbor investic ve věci „Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2016 – priority 
KMČ č. 21 Olomouc – Radíkov byl odeslán dne 1.9.2015 pod č.j.: 17/2015-Zv. Termín odeslání 
byl dodrţen. 
Ad 2) Návrhy na opravné práce 2016 na místních komunikacích, údrţbu zeleně (sečení ploch, 
návrhy na kácení stromů a ořezy) předloţil pouze Ing. Bednář. 
 
Připomíná se úkol na jednání KMČ 11/2015:  
Připravit a předjednat reálnost opatření pro ulici Na Pevnůstce s cílem zklidnění dopravy včetně 
cyklistické. Akce r. 2016. Úkol trvá s termín se prodlužuje k projednání s odborem dopravy a 
Policií ČR do 31.10.2015. 

   

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky dne 21.8.2015 na vědomí dopis od KMČ Svatý Kopeček ve věci problematiky 
parkování – „specifikace poţadavků městské části Sv. Kopeček“. 

2) Elektronicky dne 24.8.2015 dopis p. Miluše Foukalové (bývalá prodavačka prodejny HRUŠKA) 
– bude zveřejněno ve Zpravodaji. 

3) Elektronicky dne 26.8.2015 zaslán plán údrţby TSMO a.s. na 09/2015. 
4) Elektronicky dne 28.8.2015 dopis od odboru ŢP MMOl – zrušení 4. seče, poslední sečení 

trávy v roce 2015 – říjen 2015. Platí pro celou  Olomouc.  
5) Elektronicky dne 28.8.2015 dopis od OKaR ve věci upraveného zadání – „Parkování Svatý 

Kopeček“ k připomínkám. 
6) Elektronicky dne 8.9.2015 podklady Ing. Pavlíček k lokalitě nových RD Pod Bořím. 

Problematika předávání komunikací, osvětlení, zelených ploch a zařazení do plánu údrţby a 
správy odboru dopravy resp. TSMO a.s. pro rok 2016. 

7) Elektronicky korespondence Ing. Bednář ve věci opravy „orloje“ s fi. DAS Darebníček. 
8) Elektronicky 4.9.2015 pozvánka na 5. ZMO dne 14.9.2015. 
9) Elektronicky dne 9.9.2015 informace od OVVI – plakát na „Povelské slavnosti“. 
10) Elektronicky dne 11.9.2015 na vědomí korespondence odboru ŢP – Ing. Štěpánková  ve věci 

zajišťování opravy poškozeného herního prvku na dětském hřišti u hasičské zbrojnice. Firma 
odborně způsobilá bohuţel stále s MMOl nekomunikuje. 

11) Průběţně - korespondence od OVVI a odboru dopravy, DPMO ve věci uzavírek a objíţděk na 
komunikacích ve městě Olomouci, odklony linek MHD. 
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Odeslaná pošta:  

1) Elektronicky dne 31.8.2015 dopis na majetkoprávní odbor ve věci „Poţadavky na opravné 
práce – rok 2016 v oblasti vodohospodářské k.ú. Radíkov u Olomouce. 

2) Elektronicky 1.9.2015 – dopis na odbor investic MMOL ve věci: Návrh rozpočtu města 
Olomouce na rok 2016 – priority KMČ č.21 Ol.-Radíkov. 

3) Elektronicky dne 31.8.2015 dopis na Lesy ČR ve věci závady na ţivičném povrchu 
komunikace v majetku Lesů ČR na komunikaci v ul. Na Pevnůstce nad křiţovatkou s ul. Pod 
Bořím. 

4) Průběţná korespondence se členy KMČ MČ Radíkov. 

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

- změně kanceláře OVVI – odd. detašovaných pracovišť a KMČ  nově radnice II. patro dveře č. 
59 (p. Bc. Hoňáková, Mgr. Puhač, p. Moničová, p.Pešata).  

- dokončených opravných zednických pracích na prodejně HRUŠKA. Finančně kryla SNO a.s., 
dohoda o následné prohlídce objektu k zařazení případných oprav do plánu na rok 2016. 

- přípravě dalšího čísla Radíkovského informačního zpravodaje 5/2015. Podklady do 27.9., tisk 
cca 15.10.2015. 

- akci pro děti „Ahoj prázdniny“.   
- přípravě projektové dokumentace na opravu vodárenské nádrţe. KMČ nebyla kontaktována. 
- jednání na oddělení OVVI u Bc. Horňákové. 
- zájmu některých občanů o tradiční předsezonní kominické práce. Kontaktován p. Němeček, 

v prodejně HRUŠKA je objednávkový list jako kaţdoročně.  
- formování nového právního odboru na MMOl. 
- opravě místního orloje a dalším výhledu – upřesnil Ing. Bednář 
- soupisu poloţek na opravy r. 2016 v MČ Radíkov 

a) komunikace, chodníky 
b) údrţba zeleně, rozšíření sečení, kácení 
 

2) Pan Jílek dotaz na termín opravy ul. Přehradní – dle posledního dopisu TSMO a.s. do 15.10.2015. 
Informace k příměstskému táboru. 
 

3) Paní Prášilová iniciovala diskusi kolem uspořádání oslav „Radíkovských hodů 2016“ včetně 
průvodu na Sv. Kopeček.   

   

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            
1) Připravit dopisy pro odbor dopravy, odbor ŢP MMOl a TSMO a.s., na vědomí OVVI s podklady 

pro zařazení do plánu na rok 2016: opravy místních komunikací, údrţbu zeleně, kácení a 
prořezávky, osvětlení apod.  

                                                                    Termín do 21.9.2015: Zajistí: Ing. Zvěřina 

                                                                                                                    
Další řádné jednání KMČ č. 21 ve středu 21.10.2015 v 19,00 hod.  

   
Jednání ukončeno v 20,40 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 – Bc. Horňáková (elektronicky) 
                        Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                        Náměstek primátora Mgr. Filip Ţáček (elektronicky)  
                        Člen RMO Ing. Jaromír Czmero (elektronicky) 
                        vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                        Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                        Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                        Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov      
                         


