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

konané dne 15.1.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                                          Zahájení v 18,00 hod.                        
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     p.Smetana Jan  
                     p.Schwarz Josef 
Nepřítomen: Ing.Bednář Jan místopředseda                 
 
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:  
 
� Ve věci napojování chat organizuje napojení chatařů na ul.Přehradní Ing.Žert, schůz-

ka s chataři se uskutečnila v pátek dne 12.1.2007 za přítomnosti projektanta a zá-
stupkyně odboru ŽP-odd.veřejné zeleně  Magistrátu m.O. - Ing.Štěpánkové 

� Přání občanům k vánocům i novému roku 2007 – zajištěno, vánoční výzdoba bude 
odstraněna ve 3.týdnu 

 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Pozvánka Městské policie na jednání dne 18.1.2007 na Sv.Kopečku 
2) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK//7148/2006/Van ze dne 3.1.2007 ve věci zvláštního užívání 

komunikace Malinovského a Pujmanové (točna autobusů) 
3) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK//7146/2006/Ši ze dne 3.1.2007 ve věci úplné uzavírky 

v místě křižovatky ul.Malinovského-Pujmanové 
4) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK//7148/2006/Van ze dne 3.1.2007 ve věci zvláštního užívání 

místní komunikace Na Suchých loukách ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby 
RD na ul.Malinovského – manž.Rešlovi 

5) Žádost p.Romana Pospíšila ve věci úpravy osvětlení na ul.Vrchní v novému RD 
 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j. 01/07-Zv na Stavební úřad – metodický dotaz v souvislosti s novým sta-
vebním zákonem  k napojování RD na kanalizaci 

2) Dopis č.j. 02/07-Zv  z 14.1.2007 na odbor ŽP-odd. vodohospodářské ve věci na-
pojování RD na kanalizaci 

3) E-mailový požadavek na odvoz pytlů z chatových lokalit (ul.Náprstkova a Pře-
hradní u lesa), které tam odložili neukáznění chataři během vánočních svátků. 
Zasláno na odbor ŽP Magistrátu 
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Projednávaná problematika   

1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- připravované schůzce s MP na Sv.Kopečku  
- zajišťování napojování chat na ul.Přehradní – schůzka 12.1.2007 
- kontrolních dnech na stavbě kanalizace a seznámil přítomné se složitou problemati-

kou opravy komunikací. Byla pořízena fotodokumentace kritických úseků s cílem 
podniknout kroky k další investici na rok 2008 

- trvající nemoci Mgr.Puhače s tím, že plánované projednávání nového Statutu KMČ 
na RMO dne 9.1.2007 neproběhlo 

- předání kotelny na prodejně SANA panu Malíkovi ze SNO a.s. Olomouc (doklady, 
záruky apod.) 

- problematice živelného vysazování zeleně na veřejném prostranství-bez povolení na 
což se narazilo při projednávání kanalizačních přípojek na ul.Přehradní 

- poškození nápisů na tělocvičném mnohoúhelníku v prostoru u hasičské zbrojnice  
- problémech s příjezdem k chatové lokalitě Přehradní (2.řada chat). Nutno opětovně 

uplatnit požadavek jak na město tak i na KMČ 
- možných cílech „investování“ z prostředků KMČ v roce 2007 (nové oplocení na hor-

ním i dolním hřišti, nové lino v místní knihovně) 
  
 
2) Pan Schwarz požaduje: 

- projednat s Mgr.Puhačem problematiku „správcovství objektu KMČ“ – to-
pení, regulace. Současně bylo sděleno že není známo kdo bude provozo-
vat internetové pracoviště (pracovníci z odd. Mgr.Puhače).  

- informovat opětovně majitele místního hostince o nutnosti napojení hos-
pody na kanalizaci 

 
                                                                                      Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 19.2.2007  v 18,00 hod.   
 
 
Jednání ukončeno v 19,20 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
 
                                                                                       Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc-Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing.Zvěřina Jan  
 
 
 
 
 
Zápis obdrží:všichni členové KMČ   
                     Magistrát města Olomouce - Mgr.Puhač  
                     vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                     Městská policie Olomouc 
                     Detašované pracoviště Radíkov – p.Kundel David 
 
 
 


