
 
 
 
 
 
 
                                                    Z Á P I S  
            z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 
                                         konané dne 14.4.2003 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení v 19,00 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:  
� Dopis na odbor ŽP Magistrátu ve věci odborného stanoviska k možnosti provozování 

jízdárny na Horním hřišti odeslán, stanovisko kladné, i když bylo dohodnuto místní še-
tření na místě samém za přítomnosti KMČ a příp. vlastníků sousedních nemovitostí - 
toto svoláno nebylo 

� Potencionálními dodavatelé prací (p.Piškanin, TSMO a.s.) předložili cenové nabídky 
na provedení některých  prací z rozpočtu KMČ na rok 2003  

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis č.j.:ŽP/3733/03/Mat odboru ŽP ve věci zahájení svozu TKO z chatových oblastí  
2) Informační dopis Městské policie předsedům KMČ ze dne 12.3.2003 ve věci spoluprá-

ce s MP 
3) Rozhodnutí SÚ č.j.: OPS/1094/2003/Hra ve věci změny stavby před dokončením 

(V.Bernardová, Pavel Bernard) 
4) Dopis Ing.Stojaspala ve věci zajištění zimní údržby a nádoby na posyp ul.Lošovská 

pro zimu 2003/2004 
5) Reklamní nabídka stavební firmy Brodacký – Bělkovice-Lašťany 
 
Odeslaná pošta:  
1) Dopis panu Hoserkovi ve věci možnosti zakoupení štěpkovače větví (stanovisko KMČ) 
2) Dopis na odbor ŽP MmOl. a na TSMO a.s. - odvoz TKO z lokality Na Suchých loukách 

– p.Machek 
3) Dopis na odbor ŽP MmOl. ve věci zajištění svozu pytlů z 5 stanovišť v chatových ob-

lastech pro sezónu 2003 
4) Urgenční dopis na odbor dopravy MmOl. a TSMO a.s. - nutné opravy místních komu-

nikací po zimě a opravy vjezdu na pozemek manž.Procházkových z točny DPMO a.s. 
 
 
 



 
Projednávaná problematika  
 
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- průběhu sběrových sobot (hasiči šrot dne 22.3.2003, TSMO a.s. ostatní odpad dne 

29.3.2003 ) – ne všem se bohužel termín líbil, chataři si musí přispíšit-informovanost 
je dostatečná – např. denní tisk, Radniční listy apod. 

- návštěvě firmy, která zhotovuje digitální repliky první katastrální mapy obcí 
- presentačních webových stránkách Droždína 
- rozbitém zasklení čekárny DMPO a.s., poděkování p.Mazáčovi a p.Nemravovi za pro-

vedení opravy 
- dosud nedoručeném znaleckém posudku pro lokalitu Dolansko  
- ústních připomínkách p.Preinerové k dopisu KMČ (poukazování na ostatní) 
- jednání s Ing.Pazderovou (kácení bříz) a dále o projektu na ozelenění ul.Náprstkova 
- kácení máje a sportovní den 7.6.2003 na místním hřišti pořádají hasiči 
 
2) Přítomní byli seznámeni s cenami rozhodujících prací, které byly vytypovány na před-

minulých jednáních KMČ. V rámci diskuse byly provedeny drobné úpravy plánu, dopl-
nění. Přítomní I. verzi plánu čerpání prostředků KMČ na rok 2003 odsouhlasili. (viz pří-
loha dnešního zápisu). Pokud bude nutné z hlediska priorit přehodnotit plán bude opě-
tovně projednáno na jednání KMČ. Nutno připravit podklady pro vystavení objednávky 
na provedení prací. 

                                                                                               Zajistí:Ing.Zvěřina, p.Schwarz 
        
3) Pan Schwarz předložil návrh na rozšíření místního rozhlasu do lokality Lošovská a do 

lokality Na Suchých loukách. Nutno projednat s potencionálním dodavatelem cenovou 
nabídku a pak posoudit její zařazení do plánu. 

                                                                                                Zajistí: p.Schwarz 
  
4) Nutno zabezpečit urychlení úklidu posypového materiálu po zimě. TSMO a.s budou 

požádány o nárazovou výpomoc p.Smetanovi, dále o odvoz soli z parkoviště a pravi-
delné odvážení zbytků z čištění komunikací (vytváří se tak možnost černé skládky pro 
občany) a vyčištění ucpaných uličních vpustí.  

                                                                                                Zajistí:Ing.Zvěřina 
                               
5) Ke zřízení a provozování jízdárny v současné době KMČ nedala a ani nemůže dát 

souhlas. Je pouze stanovisko odboru ŽP MmOl., je požádána ještě Krajská hygiena 
Olomouc o vyjádření především ve vztahu k okolní zástavbě. Nutno upozornit písem-
ně na toto majitele stáje Omega. Pokud bude kladné stanovisko i Krajské hygieny 
KMČ doporučí k pronájmu pouze parcelu č……. (vlastní hřiště) s podmínkami, které 
byly dnes projednány. 

                                                                                                 Zajistí: Ing.Zvěřina 
6)  Nutno provést montáž spadlých tabulí s názvy ulic. 
 
                                                                                                 Zajistí:p.Smetana                                                         
 
7) Pan Mazáč předložil návrh na obnovu nátěru laviček a pan Smetana na osazení od-

padkového koše u lípy. Bude ověřeno.  
 
8) Ve věci deponie materiálu na pozemku města, bude p.Smetanou osloven majitel sou-

sední parcely. Bude dána možnost deponni odstranit do 30.4.2003. Dále bude postu-
pováno dohodnutým způsobem. 

 
                                                                                              Zajistí:p.Smetana,Ing.Zvěřina 
 



 
 
Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 19.5.2003 ve 20,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20,30 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
 
 
Příloha: Plán akcí z finančních prostředků KMČ č.21 Olomouc-Radíkov na rok 2003  
 
 
                                                                                      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 


