
 
 
 
 
 
 
                                                    Z Á P I S  
            z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 
                                         konané dne 20.10.2003 
 
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 ve věci stanoviska KMČ k pronájmu plochy pro místní SDH odeslán na majet-

koprávní odbor MmOl. s žádostí o bezúplatný pronájem 
� Stanovisko (negativní) k žádosti o odprodej parcely města č. 647 odesláno na majet-

koprávní odbor 
� Nedorozumění ve věci pronájmu studny pro paní Vašákovou projednáno s žadatelkou 

(studna není v majetku města) 
� Ing.Bednář předložil nabídku na zhotovení repliky staré katastrální mapy Radíkova, 
členové KMČ souhlasili bude zapracováno do rozpočtu na rok 2003 

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Povolení rozkopávek č.j.:OPK/3748/2003/Va na ul.Zedníkova (došlo pozdě až po pro-

vedení prací) 
2) Rozhodnutí č.j.: OPK/3761/2003/Ja o povolení úplné uzavírky ul.Zedníkova 
3) Oznámení č.j.: OPS/6725/2003/Hra o sloučení územního a stavebního řízení 

(vod.přípojka p.Vašáková-ul.Náprstkova) 
4) Ohlášení drobné stavby – od Stavebního úřadu – dětské hřiště (osazení prvků) 
5) Dopis č.j.:OŽ/863a/03 No z obecního živnostenského úřadu – odpověď na stížnost 
6) Rozhodnutí OPS/3997/2003/Roz ve věci výstavby RD na ul.Přehradní (změna) 
  
Odeslaná pošta:  
1) Dopis na odbor MJPR ve věci bezúplatného pronájmu plochy na hřišti 
2) Dopisy ek.náměstkovi primátora ve věci úlev v rámci poskytnutí půjčky z FRB pro 

p.Vladislava Langera ml. Ul.Zedníkova  a manžele Marii a Vladislava Langrovi ul.Na 
pevnůstce 

3) Stanovisko k odprodeji parcely č.647 kú.Radíkov u Olomouce 
4) Dopis na TSMO a.s. ve věci zabezpečení zimního posypu (nádoby, kontakt na smluv-

ního partnera, vyhrnování sněhu silnice od Sv.Kopečka) 
5) Požadavky na zeleň r.2004-sečení 



6) Odbor dopravy-MmOl.- zajištění fin.prostředků na dokončení opravy zastávky MHD-
výstup v Radíkově a úpravy vjezdu k RD (požadavek 2 roky), vše na vědomí náměs-
tek primátora Ing.Czmero 

 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- průběhu sběrových sobot a to jak hasiči, tak i TSMO a.s. (občané možností náležitě 

využili) 
- připomínkách k novému razítku 
- o stavu komunikace k TV vysílači a stanovisku Lesů ČR s.p. Šternberk 
- o možném zakoupení posypového vozíku (pro zimu) pro p.Smetanu, pracovníka 

TSMO a.s. 
  
2) Přítomní odsouhlasili doplňující položky k čerpání z rozpočtu KMČ, došlo k překročení 

nákupů materiálu. Nutno zajistit včasné vyfakturování a dodání prací s ohledem na 
konec roku 2003 (p.Schwarz-Piškanin, Ing.Bednář pohledy,novoročenky a mapu ka-
tastru). Ohlášené rozpočtové náklady nutno dodržet. Termín do 30.11.2003. 

 
                                                                                   Kontroluje:Ing.Zvěřina, p.Pospíšilová 
 
3) Bude uplatněn požadavek na ořez keřů na ul.Malinovského, a dále požadavky na la-

večku pro ul.Náprstkova a nová výsadba před prodejnou a na ul.Náprstkova, vše 
v jarních měsících. 

                                                                                   Zajistí:Ing.Zvěřina 
 
4) Pan Smetana požádán o zajištění úpravy zel.plochy na ul.Dolanská-hranice parcely 

s p.Rudického. 
                                                                                   Zajistí: p.Smetana    
  
Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 17.11.2003(p říp.18.11.) v 19,00 hod.  
  
Jednání ukončeno ve 20,00 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 


