
 

 

 

 

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

konané dne 18.6.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                             Zahájení ve 20,00 hod.                         
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda    
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník                  
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
Nepřítomni:  Ing.Rešl Miroslav  (sl.cesta) 
                      
       Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení 
schopné. Zápis z minulé schůzky bez připomínek schválen. 
 
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Na jednáních kontrolního dne akce Kanalizace předseda průběžně uplatňuje požadavky 

na odstranění případných nepořádků na stavbě. Po vedení stavby je požadován týdenní 
harmonogram realizace příčných přípojek k nemovitostem – cca 120 ks 

� Byl vybrán zhotovitel nové podlahové krytiny v kanceláři Detašovaného pracoviště resp. 
místní knihovny. Práce proběhly o víkendu  náklady cca  9 000,-Kč. 

� Seznam členů KMČ, kontaktních adres a bankovních kont byl odeslán Mgr.Puhačovi 
 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Dopis Hanáckého Mushers clubu – žádost o souhlas k pořádání akce se startem u TV 

vysílače a to dne 6.- 8.7.2007 bude předáno na Magistrát 
2) Zápis z jednání předsedů KMČ  na radnici za přítomnosti primátora, nám.Ing. Pokorného, 

zástupců MP, TSMO a.s. a dalších 
3) Rozpis jednotlivých položek rozpočtu pro KMČ na rok 2007 
4) Obj.č.61/07/KMČ/21 a obj.č.62/07/KMČ/21  
5) Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2006  
6) Oznámení č.j.: SmOl/ŽP/55/8938/2007/Hu ve věci zahájení vodoprávního řízení „Radíkov-

prodloužení stoky splaškové a dešťové kanalizace, prodloužení vodovodního řadu 
z ul.Beskydská“ 

7) Dopis TSMO a.s. předsedům KMČ ve věci další spolupráce ze dne 28.5.2007   
 
Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.: 15/2007-Zv ze dne 28.5.2007 ve věci „Náměty a připomínky k činnosti 

Městské policie 



 
2) Dopis č.j.:16/2007-Zv ze dne 28.5.2007 Připomínky a požadavky na TSMO a.s. 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ  
- a seznámil přítomné se zápisem z porady předsedů KMČ za účasti primátora pana 

Martina Novotného. Podařilo se krátce osobně hovořit s p.primátorem 
- schůzce s vedoucím odboru investic Ing.Michaličkou ve věci akce Komunikace Radíkov 

navazující na kanalizaci. Situace je nejasná, nutno dále jednat i poslaneckých klubech 
politických stran 

- vystavených objednávkách KMČ na akce 115 let SDH Radíkov a to zapůjčení stanu cca 
do 25 000,-Kč, nová podlaha knihovna – 9 000,-Kč 

- realizace akce oplocení dolního hřiště, práce převzaty a požádáno o nacenění úprav  
místa pro stání popelnic 

- přípravě oslav 115 let místního SDH a spolupráce komise na této akci (pozvánka, 
mimořádné číslo Radíkovský hasičský zpravodaj 

- situaci s novým pracovníkem pro úklid. Bude jednáno s p.Zívalou z TSMO a.s. 
- dalších termínech uzávěr místních komunikací a to ul. Lošovská (25.6.-27.7.2007) a 

ul.Zedníkova (9.7.-24.8.2007) 
- jednání s MP na služebně Sv.Kopeček (z pozice KMČ Radíkov bez závažných 

připomínek)  
- zápůjčka studna na parcele 745 kú-Radíkov u Ol. – bez připomínek 
 
2) Pan Mazáč přednesl připomínku k nedostatečné kapacitě odpadkových košů u 
přehrady. Je tam v teplém počasí větší soustředění dětí i občanů, povalují se všude PET 
lahve. 2 odpadkové koše nestačí. Po diskusi budou požádány TSMO a.s. a odbor ŽP o 
řešení – doplnění provizorních stojanů s pytlem na PET lahve, který se bude pravidelně 
odvážet přes letní sezonu. 

 
3) Připomínka Ing.arch.Obenause k nepořádku kolem parkoviště podél komunikace směr 
Sv.Kopeček-Radíkov. Parkoviště cca pro 100 aut, chybí odpadkové koše, veškerý 
nepořádek končí v lese. 

  
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 

A) Požádat dopisem a s projednat s odborem ŽP odd.odpadů situaci kolem odpadků u 
vodárenské nádrže a kolem parkoviště od Sv.Kopečka směr Radíkov (případné 
umístění odpad.košů) 

                                                                                                Zajistí: Ing.Zvěřina 
 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 16.7.2007  ve 20,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 21:15 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
 Schválil: 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 


