
 

 

 

 

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

konané dne 16.7.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                             Zahájení ve 20,00 hod.                         
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda                       
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     Ing.Rešl Miroslav  
Nepřítomni:  Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník – dovolená                  
                      
       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: 
� Dopis na odbor ŽP Magistrátu ve věci umístění odpadkových košů na parkoviště podél 

komunikace Sv.Kopeček-Radíkov odeslán pod č.j.: 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Dopis odboru ŽP č.j.: SmOl/ŽP/55/20625/2007/Př ze dne 12.7.2007 – ve věci zaslání 

informačního letáku týkající se pohybu psů 
2) Dopis č.j.:SmOl/Maj/22/3893/2007/Go ze dne 3.7.2007 ve věci Sdělení – informace o 

prodeji obchodu SANA v Radíkově společnosti Hruška spol. s r.o. 
3) Rozhodnutí č.j: SmOl/OPK/79/3086/2007/Ši ve věci povolení uzávěry místní komunikace 

ul.Zedníkova ve dnech 9.7.-24.8.2007 (výstavba kanalizace) 
4) Rozhodnutí č.j: SmOl/OPK/79/2858/2007/Ši ve věci povolení uzávěry místní komunikace 

ul.Lošovská ve dnech 9.7.-24.8.2007 (výstavba kanalizace) 
5) Rozhodnutí č.j: SmOl/OPK/79/3088/2007/Ši ve věci povolení zvláštní užívání komunikace 

ul.Zedníkova ve dnech 9.7.-24.8.2007 (výstavba kanalizace) 
6) Dopis ze dne 2.7.2007 zájemců o napojení na inž.sítě ul. Na suchých loukách – žadatel 

Jiří Navara Na Suchých loukách 38 Olomouc-Radíkov a dalších 5 žadatelů a předané 
stavební povolení pana Jiřího Němce, bytem E.F.Buriana 6, 772 00 Olomouc-Sv.Kopeček  
- stavba nového RD na ul. Na Suchých loukách 

 
Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.: 17/07-Zv ze dne 9.7.2007 ve věci umístění odpadkových košů na parkoviště 

podél komunikace Sv.Kopeček-Radíkov 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 



- obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ  
- z probíhajících kontrolních dnů 
- zajištění úklidu pracovníkem TSMO a.s. před hasičskými oslavami – spokojenost 

s vykonanou prací jak co do kvality, tak i do množství. Nasazen pracovník TSMO a.s. 
z Lošova 

- harmonogramu realizace přípojek od , může dojít k odchylkám 
- nutnosti jednání s Ing.Šnajdrem ve věci dokumentace na opravy komunikací a 

dokumentace na případné prodloužení inž.sítí v lokalitě Na Suchých loukách 
- řešení poruchy na místním rozhlase. Práce zadány p.Foukalovi firma Tesemo ze 

Šternberka. Pokud je závada způsobena stavbou kanalizace bude po předběžném 
jednání hradit stavba kanalizace 

- problémech s napojování chat ul.Přehradní –termín do 30.8.2007. Bude def.úprava 
cesty  

- vydání Zpravodaje č.4/2007 v 29.týdnu 
 
2) Podána informace o záměru nejmenované firmy postavit v lokalitě u vodojemu 
kú.Radíkov u Olomouce nad Radíkovem (u „Božích muk“) větrnou elektrárnu - výška až 
150 m. Komise se bude tímto dále zabývat a dále sledovat. 

  
3) Na základě požadavku Ing. Rešla (z důvodů sl.cest) požádal předseda přítomné o 
souhlas se změnou času konání následného jednání KMČ – přesun na 19,00 hod. 
odsouhlasen. 

 
4) Prověřit na odboru informatiky možnost přístupu KMČ – pro 3 osoby na počítač, který je 
umístěn v místnosti KMČ č.21 Ol.-Radíkov. 

                                                                                                    Zajistí: Ing.Bednář 
 
5) Komise se zabývala problematikou prodloužení inž.sítí na ul.Na Suchých loukách. Dle 

hrubého měření se jedná cca o 220 m. S ohledem na skutečnost, že se jedná o lokalitu 
v územním plánu určenou jako smíšenou pro rekreaci i bydlení a záměr města 
podporovat bytovou výstavbu a tím i stabilizaci počtu občanů města KMČ odsouhlasila 
zasíťování zbytku lokality. KMČ požádá odbor investic MmOl o zahrnutí  do plánu 
realizace v co možná nejkratším termínu. 

 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 

A) Požádat dopisem odbor investic o doplnění inž.sítí v lokalitě Na Suchých loukách. 
 
                                                                                                Zajistí: Ing.Zvěřina 

 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 20.8.2007  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20:40 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 
 


