
 
 
 
 
 
 
                                                    Z Á P I S  
            z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 
                                         konané dne 16.8.2004 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                               Zahájení ve 20,00 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:  
� Problematika rozhlasu Lošovská dořešena, zůstává zjistit náklady u Ing.Krátkého 
� Odpověď na dopis manž.Procházkových byl odeslán 

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis primátora Ing.Tesaříka ze dne 23.7.2004 ve věci termínů na akci „Kanalizace 

Radíkov“ 
2) Dopis občana z adresy ul. Lošovská,  Olomouc-Radíkov 
3) Pozvánka č.j.: ŽP/12794,13251/04/Poš ve věci řešení vodoprávní problematiky 

v lokalitě Býčí louka – pozemky luk na den 17.8.2004 
4) Dopis odboru KaR č.j.:OKR/786/2004/Žak ve věci využívání pozemků v lokalitě Do-

lanská 
5) Dopis č.j.: 731/2004/Mich/Ol. ze dne 21.7.2004 ve věci Návrhu rozpočtu města Olo-

mouce na rok 2004 
6) Dopis č.j.: OPK/35732004/Ma ve věci povolení záboru – zvláštní užívání místní komu-

nikace /oprava fasády RD p.Bernardová/ 
7) Dopis č.j.:ŽP/OPZ/419/2004/Jar ve věci záboru části pozemku p.č.117 v době od 

20.8.-20.9.2004 manž.Procházkovými 
8) Zápis z jednání o cyklostezkách ze dne 23.6.2004 
9) Na vědomí dopis – interní sdělení  č.j.: OKR-DOK/786/2004/Žak odboru KaR na odbor 

stavební ve věci „Upozornění na stavební a terénní úpravy a změnu vodního režimu 
v k.ú.Radíkov“ 

10) Na vědomí dopis – interní sdělení  č.j.: OKR-DOK/786/2004/Žak odboru ŽP –RNDr. 
Loyka ve věci „Upozornění na stavební a terénní úpravy a změnu vodního režimu 
v k.ú.Radíkov“ 

 
Odeslaná pošta:  
1) Dopis č.j.: 22//2004-Zv ve věci „Žádost o prošetření vodoprávních úprav a zajištění 

přístupu k nátoku vodoteče do zatrubněného potoka pod parcelou města č.405 
k.ú.Radíkov u Olomouce 



2) Dopis č.j.: 23/2004-Zv ve věci Připomínky, stížnost –odpověď manž.Procházkovým 
3) Dopis č.j.: 24/2004-Zv ve věci „Návrh na provedení majetkoprávních změn-parcela č. 

747 a parcela č.314  k.ú.Radíkov u Olomouce  
4) Dopis č.j.: 25/2004-Zv ve věci „Kanalizace Radíkov“ primátorovi Ing.Tesaříkovi 
5) Dopis č.j.: 26/2004-Zv ve věci „Změna územního plánu v městské části Radíkov č.VIII 

(4a) – prohlášení vlastníků – rozeslání na 13 adres 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
-     jednání ve věci oprav na prodejně se SNO a.s. a firmami /okapy, kovové prvky/ 
- jednání za účasti Ing.Zapletala, p.Švestky a Ing.Krátkého ve věci opravy sociální zaří-

zení pro hasiče a dále jednání s projektantem za účasti p.Malíka ze SNO a.s. na místě 
samém 

- ohlášeném nástupu dlaždičů v 34.týdnu 2004 
- poradě s Ing.Sáblíkem a p.Cabicarovou- aktualizace projektu investiční akce „Kanali-

zace Radíkov“ 
- o podání žádosti hasičů na zábavu dne 28.8.2004 na hřišti za prodejnou od 20,00-

03,00 hod 
- řešení stížnosti na plevel v zahradě manželů Rotreckelových 
- nohejbalovém turnaji v Radíkově u Hranic dne 21.8.2004 
 
2) Přítomní se seznámili s dopisem občana z ul.Lošovská, Ol.-Radíkov 
 
3) V rámci aktualizace projektu kanalizace bude požádáno o doplnění odvodnění ul. 

Zedníkova vpravo, ul. Na pevnůstce vlevo, ul.Malinovského mezi hospodou a čekár-
nou MHD.  

                                                                                               Zajistí: Ing.Zvěřina 
 
4) Do souboru požadovaných investic /databanka požadavků/  bude zaslána dohodnutá 

aktualizace předloženého souboru 
                                                                                               Zajistí: Ing.Zvěřina      
 
5) Členové KMČ na základě informace personálního  útvaru TSMO a.s. nemají připo-

mínky k zaměstnání p.Jana Koutného na místo p.Smetany. 
6) Pan Smetana požádán o vyčištění lapačů na okraji Radíkova /Přehradní,Lošovská, 

Náprstkova/ 
 
7) Pan Mazač informoval o poškození laviček u přehrady /komplexní opravy v roce 2005/ 
 
8) Bude zaslán dopis na Městskou polici ve věci zvýšení dohledu v letním období zejmé-

na za hezkého počasí. Množí se stížnosti na hlučnost z večerních soukromých party 
na zahradách v pátky, soboty, neděle. 

      
Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 20.9.2004 v 19,00 hod.  
  
Jednání ukončeno v 21,00 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 


