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

konané dne 17.9.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                                  Zahájení v 19,00 hod.                        
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník                
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Prášilová Františka   
                     Ing.Rešl Miroslav  
Nepřítomen: p.Pospíšilová Věra (dovolená mimo bydliště) 
Hosté:           p.Kundel David (pracovník Detašovaného pracoviště MmOl.)   
 
       Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ a přítomného hosta. 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 majetkoprávní MmOl ve věci stanovisek – prodej a pronájem parcel byl 

obratem odeslán.  
� Dopis č.j.:24/07-Zv  ze dne 26.8.2007 ve věci „Návrh rozpočtu města Olomouce rok 

2008-priority Radíkov“ odeslán. 
 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Kopie objednávek (č.95/07/KMČ/21, č.91/07/KMČ/21, č.96/07/KMČ/21 na provedení prací 

pro KMČ Radíkov 
2) Dopis TSMO a.s. č.j.:TSMO/2135 – Plán prací na měsíc září 2007 
3) Rozhodnutí č.j.SmOl/OPK/79/3898/2007/Ši ve věci uzávěry komunikací ul.Dolanská a U 

Skalky v Olomouci-Radíkově 
4) Kolaudační rozhodnutí č.j.:SmOl/ŽP/55/2084/2007/Sk ze dne 24.8.2007 ve věci 

Kanalizace Radíkov – SO 03 prodloužení kanalizačních řadů (ul. Na Suchých loukách a 
Přehradní) 

 
Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j: 22/07-Zv ze dne 20.8.2007 ve věci: „Stanovisko k pronájmu parcely č.573 

kú.Radíkov u Olomouce p.Miroslava Novotného“ 
2) Dopis č.j.: 23/07-Zv ze dne 20.8.2007 ve věci „Stanovisko k prodeji parcely č.63/2 

kú.Radíkov u Olomouce“ pro Tomáše Řezníčka 
3) Dopis č.j: 24/07-Zv ze dne 26.8.2007 ve věci: „Návrh rozpočtu města Olomouce rok 

2008 – priority KMČ Radíkov“ 
4) Dopis č.j.: 25/07-Zv ze dne 26.8.2007 ve věci „Bioodpady-koncepce, poznatky“ 
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5) Dopis č.j.26/07-Zv manž.Rotreckelovým ve věci „Kabely místního rozhlasu a osvětlení 
na hranici parcely č.473 kú.Radíkov u Olomouce“ - požadavek na ochranu kabelů 

6) Dopis č.j.:27/07-Zv ve věci „Ořezu zeleně“  na MmOl. A TSMO a.s. 
7) Dopis č.j: 28/07-Zv ve věci „Požadavky na rok 2008 v oblasti vodohospodářské 

kú.Radíkov u Olomouce“ 
8) Dopis č.j.:29/07-Zv na odbor ŽP-voda ve věci „Termín napojení občanů na nové 

kanalizační řady-Ol.-Radíkov“ 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ  
- z probíhajících kontrolních dnů na akci Kanalizace Radíkov (řešení dílčích problémů, 

projednání termínu možného zahájení napojování občanů na kanalizaci, prašnost na 
stavbě). Přítomní byli seznámeni s řešením opravy ul.Dolanská v rámci stavby ještě 
v roce 2007. 

- návštěvě primátora p.Martina Novotného a jeho ekonomického náměstka na kontrolním 
dnu akce Kanalizace Radíkov, která proběhla dne 21.8.2007 

- následném jednání s nám.primátora Mgr.Ščudlíkem ve věci oprav komunikací v roce 
2008  

- provedení opravy místního rozhlasu (náklady se dělily mezi Horstav a KMČ) 
- zajištění sběrových sobot a to: hasiči šrot dne 13.října 2007, sběrová sobota na 

objemný komunální odpad dne v soboru dne 20.října 2007 
- ukončení svozu bioodpadu v pondělí dne 29.října 2007 
- ukončení svozu komunálního odpadu z chatových lokalit v pondělí dne 29.října 

2007 
- urychleném zajištění realizace akcí z rozpočtu KMČ a to : plocha pro kontejnery u 

prodejny, oprava plakátovacího válce a výměna poklopu na skruži u buňky na hřišti za 
prodejnou 

- stavu čerpání rozpočtu KMČ na rok 2007 a předložil podklady 
- tom, že dopis žadatele o možnou výstavbu větrné elektrárny (VE ) byl zájemcem předán 

náměstkyni primátora p.Tesařové. Bude nutno prověřit. 
- oslavách a svěcení obecních a hasičských symbolů v obci Radíkov u Hranic v sobotu 

29.9.2007 na kterou obdržel Ing.Bednář a Ing.Zvěřina pozvánku 
- připravovaném vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2007 počátkem října  
 
2) Ing.arch.Obenaus podal obsáhlou informaci k problematice záměru vybudování vysoké 

větrné elektrárny v prostoru vodojemu nad Radíkovem a předložil řadu argumentů a 
rozborových podkladů. Bylo jednáno s odbory MmOl. a památkáři. KMČ zatím žádost o 
stanovisko-vyjádření z Magistrátu neobdržela. Přítomní členové KMČ se jednomyslně 
shodli na předběžném nesouhlasném stanovisku k možné realizaci VE v blízkosti 
Radíkova. K dané problematice bude zpracován komisí souhrnný podklad 

                          
                                                                                             Zajistí: Ing.arch.Obenaus 
                                                                                                         Ing.Zvěřina  
 

3) Během měsíce září 2007 bude mimo jednání KMČ projednán se členy návrh   
novoročenek 2008 

                                                                                              Zajistí: Ing.Bednář  
                                                                                                   
4) Ing. Bednář předložil v zájmu lepší informovanosti seznam vlastníků nových RD na 

ul.Zedníkova a předal přítomným kopii. 
 
5) Byla diskutována problematika nového sportoviště a projednán další postup. 

Problematiku sleduje a dále zajišťuje Ing.arch.Obenaus v součinnosti s předsedou KMČ. 
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6) Od pana Kundela byla převzat požadavek paní Aleny Jaškové na vyspravení příjezdové 

komunikace k chatám v lokalitě „Zahrádky“. Budou požádány TSMO a.s. Stížnost na 
souseda a nevhodné parkování doporučíme řešit v součinnosti s Městskou policií, kterou 
si paní povolá v době, kdy daný stav nastane.  

 
                                                                                                      Zajistí: Ing.Zvěřina  
                                                                                                        
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
 

A) Zpracovat souhrnný podklad a stanovisko KMČ k problematice VE. 
 
                                                                                                Zajistí: Ing.arch.Obenaus 
                                                                                                            Ing.Zvěřina 
 

 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 15.10.2007  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20:30 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 


