
 

 

 

 

 

 

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

konané dne 20.4.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                                              Zahájení v 17,00 hod.                         
                     Ing.Bednář Jan  místopředseda                   
                     Ing.arch.Obenaus Milan - tajemník 
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     Ing.Rešl Miroslav  
Hosté:           p.Schwarz Josef 
                     p.Smetana Jan                       
                      
       Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ a poděkoval za dlouhodobou 
činnost v KMČ ve prospěch Radíkova panu Josefovi Schwarzovi a panu Janu Smetanovi. 
Oběma byl předán věcný dar. Jednání KMČ bylo přesunuto z řádného termínu 16.4. na 
pátek 20.4.2007 z důvodů jednání RMO dne 17.4.2007. RMO dne 17.4. rozhodla o složení 
KMČ, kterou nominovali jednotlivé politické strany. RMO jmenovala za předsedu KMČ 
Ing.Zvěřinu.  
Na jednání dne 20.4. byl přítomnými za místopředsedu zvolen Ing.Bednář a za tajemníka 
Ing.arch.Obenaus. Záležitosti kolem hospodaření KMČ sleduje p.Pospíšilová, o 
problematiku SPOZ  pečuje paní Prášilová. 
    Noví členové KMČ obdrželi Statut a Jednací řád komise schválený RMO. Nový Statut 
komisí a Jednací řád bude dán do vývěsky a následně i do Zpravodaje. 
 
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
 
� Kontakty na dva projektanty zajištěny. Své služby nabídnou pánové Spáčil a Andres. 

Tito pánové osloví občany formou letáků nebo osobní návštěvou a na základě  vzájemné 
dohody si mohou občané domluvit zpracování potřebné dokumentace. KMČ sděluje, že 
si mohou občané zajistit jakéhokoliv jiného projektanta a nejsou vázáni na tyto dva 
projektanty. 

� Dopis na Krajskou hygienu ve věci problematiky  TV vysílače zůstává k řešení – Ing-
Bednář 

 
 



 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Doporučený dopis podací číslo R 000127 ze dne 26.3.2007 občana Radíkova 
2) Dopis ČSÚ ve věci zjišťování údajů o aglomeraci Radíkov – databáze MOS 
3) Dopis TSMO a.s – oslovení komisí městských částí 
4) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK/79/1146/2007/Ši – povolení uzavírek ul.Na Pevnůstce, vrchní, 

Beskydská, Přehradní (dopravní značení)  
5) Dohoda o povolení a zvláštní užívání veřejné zeleně, zábory a výkopové práce č.j.: 

SmOl/ŽP/55/7389/2007/Jar ze dne 4.4.2007 
6) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK/79/1148/2007/Van – povolení rozkopávej  ul.Na Pevnůstce 
7) Dohoda o povolení a zvláštní užívání veřejné zeleně, zábory a výkopové práce č.j.: 

SmOl/ŽP/55/6196/2007/Jar ze dne 19.3.2007 
8) Dopis č.j.:SmOl/ŽP/55/4832/2007/Hu ze dne 5.4.2007 ve věci Únik oleje do půdy 

Olomouc-Radíkov 
9) Dopis firmy Veselský – nabídka úklidových prací 
10) Dopis Náboženské obce Církve československé husitské ve Velké Bystřici 
 
Odeslaná pošta: 
1) Stanovisko KMČ vyžádané Magistrátem k dopisu občana Radíkova – dopis č.podací R 

000127 ze dne 26.3.2007 
 
Projednávaná problematika  
1) V úvodní části jednání  byla provedena volba místopředsedy a tajemníka KMČ.  
2) Předseda KMČ podal informaci o : 

- obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ  
- návštěvě náměstka primátora Ing.Pokorného v Radíkově (seznámení se s pracovištěm 

KMČ, Detašovaným pracovištěm Magistrátu, místní pobočkou Městské knihovny a 
Klubem důchodců), které proběhlo dne 11.4.2007 za přítomnosti předsedy KMČ 

- schůzce dne 11.4.2007 s ved.provozovny odpadového hospodářství p.Musilem z TSMO 
a.s. a Ing.Plachým z odboru ŽP MmOl. ve věci výběru nového stanoviště na separovaný 
sběr u prodejny SANA, zajištění sběrové soboty 21.4.2007 na objemný komunální 
odpad, zahájení sběru bioodpadu a výběru stanoviště na kontejnery. Provozní den 
je pondělí od 16,00-18,00 hod. na točně autobusů se zahájením dne 30.dubna 
2007. 

- stavu výstavby kanalizace, problematice opravy komunikací a nutnosti zajištění 
finančních prostředků na řádnou opravu komunikací v roce 2008 

- jednání ve věci sponzorování oslav 115 let SDH Olomouc-Radíkov stavebními firmami 
- zdárném průchodu trasy kanalizace přes oplocenou parcelu p.Střeláka   
- úspěšném sběru kovového odpadu, který zajišťovali místní hasiči 
- o problémech s plakátovacím válcem a jednání s p.Špiříkem z firmy Profit. KMČ 

nesouhlasí s umístěním rozměrných tabulí a zabezpečí opravu válce u prodejny SANA 
- historii asfaltování místních komunikací v městské části Radíkov jako dílčí podklad pro 

zajišťování generální opravy komunikací v Radíkově 
- požadavku na firmu INSTA ve věci upřesnění harmonogramu realizace přípojek 

v členění po ulicích 
 
3) Ing.Bednář informoval o jednání svolaném odborem ŽP odd.vodoprávní MmOl. ve věci 
úniku oleje při havárii – resp.poruše kabelu ČEZu u TV vysílače. ČEZ dokladoval 
požadované, zůstává na KMČ zajištění odběru vody ze studny pro vyloučení 
kontaminace podzemních vod. KMČ se dohodla na odsunu odběru s ohledem na suché 
období a min.migraci případného znečištění. Bude provedeno na náklady KMČ (nutnost 
zajistit odběr a rozbor vzorku vody registrovanou autorizovanou osobou a akreditovanou 
laboratoří).  

                                                                                             Zajistí: Ing.Bednář.  
 



4) Přítomní členové KMČ se seznámili s dalším dopisem, které obdržela KMČ na vědomí 
od místního občana. Je adresován primátorovi panu Martinu Novotnému. Na vyžádání 
Mgr.Puhače z MmOl. zaslala KMČ k  tomuto dopisu stanovisko a vysvětlení k jednotlivým 
bodům dopisu. Přítomní byli s textem seznámeni. 

 
5) V rámci diskuse byla nastíněna problematika budoucího řešení komunikací s ohledem 
na omezení/neomezení rychlosti v obci (městské části Radíkov). K dané problematice 
podal vysvětlení a informace Ing.arch.Obenaus. Pro všechny členy KMČ k zamyšlení. 

 
 
 
USNESENÍ 

 
A) Předložený návrh rozpočtu-čerpání přidělených prostředků pro KMČ ve výši 

180 000,-Kč na r.2007 byl přítomnými schválen. V případě nutných změn vyvolanými  
jinými potřebami bude provedeno přehodnocení priorit rozpočtu. Nutno odeslat na 
MmOl. 

                                                                                        Zajistí: Ing.Zvěřina 
 
B) Odeslat dopis Náboženské obce Církve československé husitské ve Velké Bystřici 

ve věci opravy kaple-zvonice. 
                                                                                               Zajistí: Ing.Zvěřina  
         

C) Ověřit, kdo prováděl prořezávku podrostů podél komunikace do Radíkova a urgovat 
provedení úklidu klestí.  

                                                                                                Zajistí: Ing.Zvěřina  
 

D) Vyplnit údaje požadované ČSÚ a odeslat v termínu do  30.4.2007 
 
                                                                                                 Zajistí: Ing.Zvěřina  
                                                                                                 
 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 21.5.2007  ve 20,00 hod.  
 
 
Jednání ukončeno v 18:50 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 
 
 

 
 


