
 
 
 
 
 
 
 
 

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

konané dne 15.5.2006 
 
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.Smetana Jan  
Nepřítomna: p.Prášilová Františka   
Přítomni občané: p.Hon ml. 
 
     Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. 
 
Byla provedena kontrola pln ění úkol ů dle zápisu z minulého jednání KM Č a konsta-  
továno následující:  
 
� Proveden výběr dodavatele tabulí s názvy ulic a Mgr. Puhač požádán o vystavení ob-

jednávky. Výběr dodavatel na výměnu kotle probíhá 
� Poháry pro turnaj v nohejbale jsou objednány 

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Pozvánka na slavnostní zahájení provozu internetu na Nových Sadech 
2) Kopie objednávky na dodání pohárů 
3) Propozice na soutěžní akci o nejkrásnější květinovou výzdobu 
 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j.: 10/2006-Zv ve věci „Stav komunikace Na Suchých loukách“ na odbor 
dopravy Magistrátu a na TSMO a.s. 

2) Dopis č.11/2006-Zv na Správu nemovitostí a.s. ve věci „Žádost na výměnu okapo-
vých žlabů a nátěr kovových prvků na prodejně potravin v Radíkově 

 
Projednávaná problematika  

1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- schůzce se zástupcem Policie ČR s cílem zlepšení spolupráce (uplatněn požadavek 

na měření rychlosti v Radíkově s cílem zvýšení bezpečnosti a dále požadavek na 
zvýšený dohled v chatových lokalitách vždy před zimním obdobím - zvýšený výskyt 
vloupání do chat) 

- schůzce s vedoucím úseku komunikací TSMO a.s. panem Zívalou (komunikace Na 
Suchých loukách, havarijní stav parapetu na propustku Lošovského potoka, ukládání 



uličních smetků, opravy na ul.Zedníkova, poděkování za provedení oprav místních 
komunikací po zimě 2005/2006) 

- setkání se zástupci MŠ Olomouc-Bieblova „akce vodník na hrázi“ 
- schůzce s vedoucím odboru investic Ing.Michaličkou a následující schůzce s vedou-

cím odboru investic, právníky odboru investic, vedoucím oddělení veřejných zakázek 
a p.Cabicarovou ve věci akce „Kanalizace Radíkov“ 

- osobním jednání s vlastníky parcel související s trasou kanalizace 
- nedobrém stavu herního prvku u prodejny (poškození a vandalismus – kontrolu pro-

vedla Ing.Štěpánková ved.oddělení veřejné zeleně odboru ŽP Magistrátu) 
- přípravě nového Zpravodaje č.3/2006 – vyjde v 22.týdnu 
- o zahájení opravných prací z fondu vodoprávních úprav (sdělila p.Brázdová). Oprava 

žlabu Na Suchých loukách – firma Podlas a dále o údržbě všech sběračů a jejich vy-
čištění-schůzka bude dne 18.5.2006 v Radíkově – firma David 

- nohejbalovém turnaji, který organizuje místní SDH Olomouc-Radíkov. Patronát přislí-
bil převzít primátor města Olomouce p.Martin Tesařík. 

- poškozené pojistkové skříni na sloupu č.18 (u Heroldového) – riziko úrazu 
el.proudem, bude informována v úterý ráno SME (cestou p.Morbitzera) 

 
2) Pan Schwarz informoval o způsobu zabezpečení objektu KMČ a KD (1.patro) a navrhl  

oprávnění ke vstupu do určitých místností přes kódový systém. Přítomní s návrhem 
souhlasili.  Dále byla podána informace o zahájení činnosti nového pracovníka na De-
tašovaném pracovišti Magistrátu a to p. Kudely Davida. Nutno požádat Mgr.Puhače o 
vyřazení určitého nábytku. 

 
3)  Ing.Bednář odpověděl na dotazy p.Hona ve věci možného napojení na bezdrátový 

internet a o složitosti řešení lokality Radíkov. Bylo přislíbeno provést ověření možnos-
tí u některých operátorů.  

 
4) Pan Smetana informoval o obtížné manipulaci s víky velikého kontejneru i o tom, že je 

nutný týdenní odvoz trávy neboť tato tleje a zapáchá. Požadavek na TSMO a.s. cestou 
odboru ŽP-RNDr.Matzenauerová 

                                                                                       Zajistí: Ing.Zvěřina                        
 
 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 19.6.2006 ve 20,00 hod.  
  
 
Jednání ukončeno ve 21,20 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 
 


