
 
 
 
 
 
 
                                                    Z Á P I S  
            z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 
                                         konané dne 17.2.2003 
 
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:  
� Úkol ve věci uplatnění odvodnění ul. Malinovského do projektu Kanalizace Radíkov 

trvá, bude dále sledováno. 
� Plánek chat a chalup je dokončen 
� Připomínky do nového řádu městských hřbitovů byly uplatněny  
 

Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis místní stáje OMEGA ve věci pronájmu “Horního hřiště” pro účely jízdárny 
2) Vyžádané doplňující a upřesňující údaje stáje OMEGA o četnosti případného užívání 

plochy 
3) Dopis odboru ŽP MmOl. č.j.: ŽP/OPZ/03/Št ve věci úpravy veřejného prostranství 

ul.Náprstkova 
4) Objednávka na tisk “Zpravodaje” v roce 2003 (na vědomí) 
5) Oznámení č.j.:OPS/7921/2002/No ve věci “Oznámení o zahájení stavebního řízení 

veřejnou vyhláškou na akci Rekonstrukce sítě NN – Na suchých loukách” 
6) Dopis odboru ŽP MmOl. ve věci upřesnění umístění kontejnerů 
7) Dopis č.j. 602 ze dne 31.1.2003 firmy Eurotel 
8) Reklamní leták firmy Nepo (výrobce zařízení dětských hřišť) 
9) Dopis stavebního odboru – změna termínu dokončení rekonstrukce RD manželé Ve-

čeřovi ul.Zedníkova 
 
Odeslaná pošta:  
1) Doporučení KMČ k žádosti p.Melcrové k umístění v domě s pečovatelskou službou 
2) Dopis majitelce stáje OMEGA ve věci poskytnutí doplňujících údajů 
3) Dopis na TSMO a.s. – osvětlení – ul.Lošovská 
4) Dopis TSMO a.s. nádoby na posyp, poděkování a žádost o doplnění 
5) Dopis p.Preiner ul. Náprstkova Ol.-Radíkov ve věci deponie materiálu na pozemku 

města 
6) Dopis na odbor ŽP MmOl. – upřesnění stanovišť kontejnerů 



Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- schůzce se zástupci MP na Sv.Kopečku (účast pouze Radíkov a Lošov) 
- očekávané schůzce s vedoucím odboru ŽP RNDr. Loykou (snad 8. týden) 
- posledním jednání ZMO (změna územního plánu, zaměření Dolansko) 
- seznámil přítomné s dokumentem “Programové prohlášení RMO 2003” pro stávající 

volební období (společný volební program-cíle) 
- tel.informaci od Ing.Krátkého – schválení složení naší KMČ na jednání RMO dne 

11.2.2003  
- zprovoznění internetových stránek KMČ a to na adrese www.olomoucko.cz/radikov 
- zajištění podpisu smlouvy s p.Richtrem ze Samotišek na akci “Kanalizace Radíkov” 
- očekávané novele stavebního zákona ve věci liniových staveb ( snad i zjednodušení 

problematiky z hlediska vlastníků pozemků) 
- umístění 3 ks nádob na posyp dodaných TSMO a.s. 
 
2) Přítomní byli seznámeni s žádostí stáje OMEGA o pronájem Horního hřiště, včetně 

doplňujících údajů. Diskuse k možným problémům, které mohou nastat zejména při-
pomínky vlastníků okolních problémů. Předseda KMČ bude jednat s vedoucím odboru 
ŽP Magistrátu o dalším postupu. Předpokládáme, že do dalšího jednání bude známo 
stanovisko. 

                                                                                                       Zajistí: Ing.Zvěřina 
  
3)  V 9. týdnu budou předány seznamy chat a chalup na MP Olomouc a na oddělení Po-

licie ČR do velké Bystřice. 
                                                                                                        Zajistí: Ing.Bednář 
               
4) Pan Schwarz informoval o předběžném projednání realizace odvodňovacího žlabu na 

ul.Malinovského jako zábrany k natékání vody do ul.Dolanská. Přítomní v diskusi při-
pomněli, že bude v zimě docházet k zamrzání žlabu, tak jako jinde a bude nefunkční. 
O zařazení do plánu nutno písemně požádat pí.Lužnou. 

                                                                                                       Zajistí: Ing.Zvěřina 
 
5) Předseda předložil k diskusi předběžný návrh na akce z očekávaných finančních pro-

středků: úprava kanálů ul.Malinovského, chodník před prodejnou, buňka hřiště, za-
bezpečení místní knihovny, zeleň Náprstkova, tabule u TV vysílače-dokončení, nádo-
by na posyp, zařízení dětského hřiště. U některých akcí předjednáme cenovou nabíd-
ku. 

 
6) Paní Prášilová přednesla připomínky k uvazování psů za chatou v lokalitě Na suchých 

loukách a možných rizik plynoucích pro náhodné kolemjdoucí. Bude řešeno projedná-
ním s majitelem.     

                                                                                                         Zajistí: Ing.Zvěřina 
 
Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 17.3.2003 v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 19,35 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 


