
Z Á P I S 
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 

konané dne 20.1.2003 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení v 18,00 hod. 
                     Ing. Bednář Jan     místopředseda  
                     p.Schwarz Josef    tajemník 
                     p.Mazáč Jiří 
                     p.Pospíšilová Věra 
                         p.Prášilová Františka 
                    p.Smetana Jan  
 
Předseda přivítal  přítomné   členy KMČ. 
  
Byla provedena kontrola pln ění úkol ů dle zápisu z minulého jednání KM Č a konsta-  
továno následující:  
� Požadované doklady byly Ing. Krátkému odeslány 
� Přání občanům místním rozhlasem v období svátků vánočních a novoročních bylo za-

jištěno. 
 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Novoroční přání od představitelů města Olomouce včele s primátorem a jeho náměst-

ky, od starosty obce Radíkova u Hranic, a dalších firem – novoročenky byly vystaveny 
ve vývěsní skříňce 

2) dopis veterinárního technika pana Kapounka – nabídka služeb pro občany 
3) pozvánka na schůzku s MP dne 6.2.2003 
 
Odeslaná pošta:  
1) dopis na TSMO a.s. a odbor dopravy Magistrátu ve věci zimní údržby  návrh na zlep-

šení 
2) dopis na odbor ŽP úsek veřejné zeleně ve věci zajištění úpravy prostranství v prostoru 

ul. Náprstkova 
3) dopis Ing.Krátkému na Magistrát  - upřesnění údajů o členech KMČ č.21 Olomouc-

Radíkov  
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- problémech se zajištěním zimní údržby v období namrzajících srážek a stížnosti části 

občanů na odvoz TKO (projednáváno přímo s vedením TSMO a.s.) 
- předložení návrhu TSMO a.s. na zabezpečení 5 ks plastových nádob na posypový 

materiál, tak aby pan Smetana (místní pracovník TSMO a.s.) mohl zabezpečit posyp 
ručně nebo v případě nouze si jej mohli zajistit i občané 

- zakládání webových stránek městské části Radíkov. Záležitost byla projednána 
s vedoucím tiskového oddělení Mgr.Rašťákem, dále se spolupracuje s webmastrem 
panem Snášelem. Provoz běží zkušebně, plně bude spuštěn koncem ledna po dopl-
nění údajů. K nahlédnutí na internetu budou: údaje-charakteristika městské části Ra-
díkov, historie, složení KMČ, plán jednání a zápisy z jednání KMČ, Radíkovský infor-
mační zpravodaj č.1-6/2002, aktuality a rubrika Pište na adresu. Údaje budou průběž-
ně doplňovány.  

- předběžném jednání s odborem ŽP a to zajištění odvozu TKO z chatových lokalit i 
v roce 2003 

- schůzce s Městskou policií dne 6.2.2003 v 16,00 hod. na Svatém Kopečku 



- vydání Zpravodaje č.1/2003 cca 7.2.2003  
 
2) Tajemník KMČ a pracovník Detašovaného pracoviště p. Schwarz informoval o: 
a) zahájení výběru poplatků za odvoz TKO v roce 2003 zde v Radíkově na detašovaném 

pracovišti a to od 3.2. do 31.3.2003 – platba ve výši 468,- Kč na občana za rok. 
b) změně úředního dne na detašovaném pracovišti Magistrátu m ěsta Olomouce 

v Radíkov ě a to  na pond ělí  od 13,00 do 17,00 hod.    
c) problémech s natékající a namrzající vodou do ul. Dolanská 
d) nově zřízené brance na pozemek města z parcely Preinerových  
e) připomínce p.Obenausové ke kontejneru na papír u zastávky MHD 
f) ústní odpovědi Ing. Pazderové na dopis KMČ ve věci zeleně – bude schůzka na místě 

samém se zástupci KMČ 
 
3) Byla široce diskutována problematika namrzající vody. Tato zima je extrémní, problé-

my jsou i jinde nejen ul.Dolanská. Voda natékala na komunikace v řadě míst v ČR.  
Navrhlo se osazení větší uliční vpustě nad místním hostincem (bude nutno v zimě ale 
čistit). Dáme asi do plánu realizaci z prostředků KMČ v roce 2003. Prodloužení  kana-
lizace od bývalé prodejny k hostinci a zřízení vpustě nelze realizovat bez řádného pro-
jektu a stavebního povolení (inženýrské sítě). Bude uplatněno při aktualizaci projektu 
„Kanalizace Radíkov“. 

                                                                                                     Zajistí: Ing.Zvěřina 
 
4) Požádáme TSMO a.s. o přidělení jiného kontejneru na papír. 
                                                                                                     Zajistí: Ing.Zvěřina 
     
5) Ing. Bednář informoval o připravované schůzce s vedením města ve věci investiční 

akce „Kanalizace Radíkov“ a předložil k připomínkám zpracovaný návrh vlastníků chat 
a chalup pro MP a Policii ČR z důvodů operativnějšího  kontaktu na vlastníky 
v případě vloupání do chat a chalup. Nutno urychleně dokončit. 

                                                                                                     Zajistí: Ing.Bednář 
 
6) Uplatnit požadavek na zajištění zimní údržby cest na hřbitově (zpracovává se nový řád 

hřbitovů města Olomouce- připomínkovat cestou Ing.Krátkého). 
                                                                                                     Zajistí: p.Schwarz 
 
 
Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 17.2.2003 v 18,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 19,45 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
                                                                                      Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc-Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing.Zvěřina Jan  
 
Zápis obdrží:všichni členové KMČ   
                     Magistrát města Olomouce 
                     vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                     Městská policie Olomouc 


