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

konané dne 17.12.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                                  Zahájení v 18,00 hod.                        
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník                
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     Ing.Rešl Miroslav  
Hosté:           p.Kundel David - pracovník Magistrátu Odb.VVI 
 
    Předseda v úvodu jednání přivítal hosta a přítomné  členy KMČ. V úvodu jednání popřáli 
členové KMČ paní Prášilové v významnému životnímu jubileu hodně zdraví štěstí a životního 
optimismu.  
    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 dopravy Magistrátu ve věci zřízení zastávky na znamení Zahrádky-směr 

Olomouc a ve věci návrhu na zřízení přednostního dopravního pruhu na ul. Pavlovická, 
Chválkovická byl odeslán pod č.j.: 35/07-Zv ze dne 12.12.2007   

� Dopis č.j.: 34/07-Zv na odbor majetkoprávní MmOl ve věci dořešení vlastnických vztahů 
na ul.Zedníkova č.parcely 747 k.ú.Radíkov u Olomouce (nutnost odkoupit 2/26 od státu 
a 1/26 od soukromého vlastníka byl odeslán 

 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Dopis paní Aleny Jaškové ze den 12.12.2007 ve věci přístupové cesty a osvětlení chatové 

lokality Zahrádky (směr k Požáru) 
2) Objednávka č.j.:123/07/KMČ/21 ve věci servis plyn. spotřebičů v objektu Náprstkova 1 
3) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/5881/2007/Van ve věci zvláštního užívání místních 

komunikací pro firmu Horstav  
4) Protokol – trestní oznámení č.j.: OROL-1284/TČ-20-2007 z 28.11.2007 ve věci trestného 

činu – sprejerství na objektu zvonice ul.Náprstkova 
 
Odeslaná pošta: 
1)   Dopis č.j.:34/07-Zv na odbor majetkoprávní MmOl ve věci dořešení majetkoprávních 

vztahů na ul.Zedníkova 
2)   Dopis č.j.:35/07-Zv ze dne 12.12.2007 ve věci ve věci zřízení zastávky na znamení 

Zahrádky-směr Olomouc a ve věci návrhu na zřízení přednostního dopravního pruhu na 
ul. Pavlovická, Chválkovická   
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3)    Dopis č.j.: 33/07-Zv ze dne 29.11.2007 ve věci „Závada na otopném systému kotelny 
prodejna Radíkov“ adresovaný na SNO a.s. 

 
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 problémů 

souvisejících s přípravou stavby na zimu) 
- problémy se soukromými přípojkami „na poslední chvíli“ 
- přípravě kolaudace kanalizace cca 01-02/2008 a její předání Středomoravské 

vodárenské a.s. 
- termínu ukončení povrchových úprav komunikací do 31.5.2008 - dle sdělení 

investora 
- nutnosti ukončit případné další přípojky plynu, vody občanů na inženýrské sítě do 

31.3.2008 (následuje oprava komunikací 
- šířícím se vandalismu (sprejerství) v Radíkově (poškozená zvonice, tel.budka, čekárna, 

pošt.schránka apod.) 
- vydání posledního čísla Zpravodaje 6/2007 
- provedeném zasypání žump u objektů ve správě SNO a.s. 
- závadě na čerpací šachtici na pozemku p.Melcra 
- provedeném servisu plynových spotřebičů 
- výroční valné hromadě místního SDH Olomouc-Radíkov a jejich webových stránkách 
- tom, že RMO na svém jednání zamítla pronájem pozemku pro výstavbu VVE a nutnosti 

dále sledovat počínání investora v okolí Radíkova 
- tom, že novoročenky na Magistrát byly odeslány, občanům rozdány se Zpravodajem ve 

čtvrtek 20.12.2007 
- vánoční výzdobě  
- poradě předsedů KMČ s MP na služebně Sv.Kopeček a o změně v obsazení strážníků 
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
 
2) Byla opětovně projednávána problematika budoucího hřiště, nutno vstoupit v 01/2008 

v jednání se zhotovitelem posudku a ŽP a dále zajistit profil na terénní úpravy pro 
budoucí sportoviště. 

                                                                                 Zajistí: Ing.arch.Obenaus, Ing.Zvěřina  
 
3) Diskutována problematika přístupové cesty do lokality Zahrádky (dopis p.Jaškové). Bylo 

přislíbeno firmou Horstav vyspravení komunikace (nedošlo k realizaci), budou požádány i 
TSMO a.s. Osvětlení je v Radíkov řešeno TSMO a.s. pouze v lokalitách, kde je povolená 
výstavba RD. Stále chybí realizace osvětlení v lokalitě ul.Lošovská až k RD.  Dopis na 
TSMO a.s. ve věci přístupové komunikace a odpověď p.Jaškové 

  
                                                                                  Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
4) Bude vhodné opětovně zajisti vánoční a novoroční rozhlasovou relaci do místního 

rozhlasu a to 24.12. a 31.12.2007 a úpravu vývěsky na čekárně. 
 
                                                                                   Zajistí: p.Pospíšilová, Ing.Zvěřina   
 
5) Byl odsouhlasen plán jednání KMČ na rok 2008 – sjednocení času na 19,00 hod 

celoročně  (viz příloha) 
 
                                                                                                                                                  
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 21.1.2008  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,45 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
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PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2008 

 
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1 
 
Program jednání : 
1) Projednání připomínek přítomných občanů 
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady 
3) Došlá a odeslaná pošta 
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání 
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ) 
                                    
 Plán jednání KMČ v roce 2008 
 
       

21.ledna 19,00 hod. 
18.února 19,00 hod. 
17.března 19,00 hod. 
21.dubna 19,00 hod. 
19.května 19,00 hod. 
16.června 19,00 hod. 
21.července 19,00 hod. 
18.srpna 19,00 hod. 
15.září 19,00 hod. 
20.října 19,00 hod. 
24.listopadu 19,00 hod. 
15.prosince 19,00 hod. 

        
 

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám 
termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě 
vzniklých problémů během roku 2008.  
 
 
                                                                                       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 
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3) Diskutována problematika přístupové cesty do lokality Zahrádky (dopis p.Jaškové). Bylo 

přislíbeno firmou Horstav vyspravení komunikace (nedošlo k realizaci), budou požádány i 
TSMO a.s. Osvětlení je v Radíkov řešeno TSMO a.s. pouze v lokalitách, kde je povolená 
výstavba RD. Stále chybí realizace osvětlení v lokalitě ul.Lošovská až k RD.  Dopis na 
TSMO a.s. ve věci přístupové komunikace a odpověď p.Jaškové 

  
                                                                                  Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
4) Bude vhodné opětovně zajisti vánoční a novoroční rozhlasovou relaci do místního 

rozhlasu a to 24.12. a 31.12.2007 a úpravu vývěsky na čekárně. 
 
                                                                                   Zajistí: p.Pospíšilová, Ing.Zvěřina   
 
5) Byl odsouhlasen plán jednání KMČ na rok 2008 – sjednocení času na 19,00 hod 

celoročně  (viz příloha) 
 
                                                                                                                                                  
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 21.1.2008  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,45 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
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PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2008 

 
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1 
 
Program jednání : 
1) Projednání připomínek přítomných občanů 
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady 
3) Došlá a odeslaná pošta 
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání 
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ) 
                                    
 Plán jednání KMČ v roce 2008 
 
       

21.ledna 19,00 hod. 
18.února 19,00 hod. 
17.března 19,00 hod. 
21.dubna 19,00 hod. 
19.května 19,00 hod. 
16.června 19,00 hod. 
21.července 19,00 hod. 
18.srpna 19,00 hod. 
15.září 19,00 hod. 
20.října 19,00 hod. 
24.listopadu 19,00 hod. 
15.prosince 19,00 hod. 

        
 

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám 
termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě 
vzniklých problémů během roku 2008.  
 
 
                                                                                       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 
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Z Á P I S 
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 

konané dne 17.12.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                                  Zahájení v 18,00 hod.                        
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník                
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     Ing.Rešl Miroslav  
Hosté:           p.Kundel David - pracovník Magistrátu Odb.VVI 
 
    Předseda v úvodu jednání přivítal hosta a přítomné  členy KMČ. V úvodu jednání popřáli 
členové KMČ paní Prášilové v významnému životnímu jubileu hodně zdraví štěstí a životního 
optimismu.  
    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 dopravy Magistrátu ve věci zřízení zastávky na znamení Zahrádky-směr 

Olomouc a ve věci návrhu na zřízení přednostního dopravního pruhu na ul. Pavlovická, 
Chválkovická byl odeslán pod č.j.: 35/07-Zv ze dne 12.12.2007   

� Dopis č.j.: 34/07-Zv na odbor majetkoprávní MmOl ve věci dořešení vlastnických vztahů 
na ul.Zedníkova č.parcely 747 k.ú.Radíkov u Olomouce (nutnost odkoupit 2/26 od státu 
a 1/26 od soukromého vlastníka byl odeslán 

 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Dopis paní Aleny Jaškové ze den 12.12.2007 ve věci přístupové cesty a osvětlení chatové 

lokality Zahrádky (směr k Požáru) 
2) Objednávka č.j.:123/07/KMČ/21 ve věci servis plyn. spotřebičů v objektu Náprstkova 1 
3) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/5881/2007/Van ve věci zvláštního užívání místních 

komunikací pro firmu Horstav  
4) Protokol – trestní oznámení č.j.: OROL-1284/TČ-20-2007 z 28.11.2007 ve věci trestného 

činu – sprejerství na objektu zvonice ul.Náprstkova 
 
Odeslaná pošta: 
1)   Dopis č.j.:34/07-Zv na odbor majetkoprávní MmOl ve věci dořešení majetkoprávních 

vztahů na ul.Zedníkova 
2)   Dopis č.j.:35/07-Zv ze dne 12.12.2007 ve věci ve věci zřízení zastávky na znamení 

Zahrádky-směr Olomouc a ve věci návrhu na zřízení přednostního dopravního pruhu na 
ul. Pavlovická, Chválkovická   
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3)    Dopis č.j.: 33/07-Zv ze dne 29.11.2007 ve věci „Závada na otopném systému kotelny 
prodejna Radíkov“ adresovaný na SNO a.s. 

 
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 problémů 

souvisejících s přípravou stavby na zimu) 
- problémy se soukromými přípojkami „na poslední chvíli“ 
- přípravě kolaudace kanalizace cca 01-02/2008 a její předání Středomoravské 

vodárenské a.s. 
- termínu ukončení povrchových úprav komunikací do 31.5.2008 - dle sdělení 

investora 
- nutnosti ukončit případné další přípojky plynu, vody občanů na inženýrské sítě do 

31.3.2008 (následuje oprava komunikací 
- šířícím se vandalismu (sprejerství) v Radíkově (poškozená zvonice, tel.budka, čekárna, 

pošt.schránka apod.) 
- vydání posledního čísla Zpravodaje 6/2007 
- provedeném zasypání žump u objektů ve správě SNO a.s. 
- závadě na čerpací šachtici na pozemku p.Melcra 
- provedeném servisu plynových spotřebičů 
- výroční valné hromadě místního SDH Olomouc-Radíkov a jejich webových stránkách 
- tom, že RMO na svém jednání zamítla pronájem pozemku pro výstavbu VVE a nutnosti 

dále sledovat počínání investora v okolí Radíkova 
- tom, že novoročenky na Magistrát byly odeslány, občanům rozdány se Zpravodajem ve 

čtvrtek 20.12.2007 
- vánoční výzdobě  
- poradě předsedů KMČ s MP na služebně Sv.Kopeček a o změně v obsazení strážníků 
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1) Dopis paní Aleny Jaškové ze den 12.12.2007 ve věci přístupové cesty a osvětlení chatové 

lokality Zahrádky (směr k Požáru) 
2) Objednávka č.j.:123/07/KMČ/21 ve věci servis plyn. spotřebičů v objektu Náprstkova 1 
3) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/5881/2007/Van ve věci zvláštního užívání místních 

komunikací pro firmu Horstav  
4) Protokol – trestní oznámení č.j.: OROL-1284/TČ-20-2007 z 28.11.2007 ve věci trestného 

činu – sprejerství na objektu zvonice ul.Náprstkova 
 
Odeslaná pošta: 
1)   Dopis č.j.:34/07-Zv na odbor majetkoprávní MmOl ve věci dořešení majetkoprávních 

vztahů na ul.Zedníkova 
2)   Dopis č.j.:35/07-Zv ze dne 12.12.2007 ve věci ve věci zřízení zastávky na znamení 

Zahrádky-směr Olomouc a ve věci návrhu na zřízení přednostního dopravního pruhu na 
ul. Pavlovická, Chválkovická   
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3)    Dopis č.j.: 33/07-Zv ze dne 29.11.2007 ve věci „Závada na otopném systému kotelny 
prodejna Radíkov“ adresovaný na SNO a.s. 

 
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 problémů 

souvisejících s přípravou stavby na zimu) 
- problémy se soukromými přípojkami „na poslední chvíli“ 
- přípravě kolaudace kanalizace cca 01-02/2008 a její předání Středomoravské 

vodárenské a.s. 
- termínu ukončení povrchových úprav komunikací do 31.5.2008 - dle sdělení 

investora 
- nutnosti ukončit případné další přípojky plynu, vody občanů na inženýrské sítě do 

31.3.2008 (následuje oprava komunikací 
- šířícím se vandalismu (sprejerství) v Radíkově (poškozená zvonice, tel.budka, čekárna, 

pošt.schránka apod.) 
- vydání posledního čísla Zpravodaje 6/2007 
- provedeném zasypání žump u objektů ve správě SNO a.s. 
- závadě na čerpací šachtici na pozemku p.Melcra 
- provedeném servisu plynových spotřebičů 
- výroční valné hromadě místního SDH Olomouc-Radíkov a jejich webových stránkách 
- tom, že RMO na svém jednání zamítla pronájem pozemku pro výstavbu VVE a nutnosti 

dále sledovat počínání investora v okolí Radíkova 
- tom, že novoročenky na Magistrát byly odeslány, občanům rozdány se Zpravodajem ve 

čtvrtek 20.12.2007 
- vánoční výzdobě  
- poradě předsedů KMČ s MP na služebně Sv.Kopeček a o změně v obsazení strážníků 
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
 
2) Byla opětovně projednávána problematika budoucího hřiště, nutno vstoupit v 01/2008 

v jednání se zhotovitelem posudku a ŽP a dále zajistit profil na terénní úpravy pro 
budoucí sportoviště. 

                                                                                 Zajistí: Ing.arch.Obenaus, Ing.Zvěřina  
 
3) Diskutována problematika přístupové cesty do lokality Zahrádky (dopis p.Jaškové). Bylo 

přislíbeno firmou Horstav vyspravení komunikace (nedošlo k realizaci), budou požádány i 
TSMO a.s. Osvětlení je v Radíkov řešeno TSMO a.s. pouze v lokalitách, kde je povolená 
výstavba RD. Stále chybí realizace osvětlení v lokalitě ul.Lošovská až k RD.  Dopis na 
TSMO a.s. ve věci přístupové komunikace a odpověď p.Jaškové 

  
                                                                                  Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
4) Bude vhodné opětovně zajisti vánoční a novoroční rozhlasovou relaci do místního 

rozhlasu a to 24.12. a 31.12.2007 a úpravu vývěsky na čekárně. 
 
                                                                                   Zajistí: p.Pospíšilová, Ing.Zvěřina   
 
5) Byl odsouhlasen plán jednání KMČ na rok 2008 – sjednocení času na 19,00 hod 

celoročně  (viz příloha) 
 
                                                                                                                                                  
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 21.1.2008  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,45 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
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PLÁN JEDNÁNÍ  KMČ Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2008 

 
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1 
 
Program jednání : 
1) Projednání připomínek přítomných občanů 
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady 
3) Došlá a odeslaná pošta 
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání 
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ) 
                                    
 Plán jednání KMČ v roce 2008 
 
       

21.ledna 19,00 hod. 
18.února 19,00 hod. 
17.března 19,00 hod. 
21.dubna 19,00 hod. 
19.května 19,00 hod. 
16.června 19,00 hod. 
21.července 19,00 hod. 
18.srpna 19,00 hod. 
15.září 19,00 hod. 
20.října 19,00 hod. 
24.listopadu 19,00 hod. 
15.prosince 19,00 hod. 

        
 

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám 
termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě 
vzniklých problémů během roku 2008.  
 
 
                                                                                       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 
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Z Á P I S 
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 

konané dne 17.12.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                                  Zahájení v 18,00 hod.                        
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník                
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     Ing.Rešl Miroslav  
Hosté:           p.Kundel David - pracovník Magistrátu Odb.VVI 
 
    Předseda v úvodu jednání přivítal hosta a přítomné  členy KMČ. V úvodu jednání popřáli 
členové KMČ paní Prášilové v významnému životnímu jubileu hodně zdraví štěstí a životního 
optimismu.  
    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 dopravy Magistrátu ve věci zřízení zastávky na znamení Zahrádky-směr 

Olomouc a ve věci návrhu na zřízení přednostního dopravního pruhu na ul. Pavlovická, 
Chválkovická byl odeslán pod č.j.: 35/07-Zv ze dne 12.12.2007   

� Dopis č.j.: 34/07-Zv na odbor majetkoprávní MmOl ve věci dořešení vlastnických vztahů 
na ul.Zedníkova č.parcely 747 k.ú.Radíkov u Olomouce (nutnost odkoupit 2/26 od státu 
a 1/26 od soukromého vlastníka byl odeslán 
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3) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/5881/2007/Van ve věci zvláštního užívání místních 

komunikací pro firmu Horstav  
4) Protokol – trestní oznámení č.j.: OROL-1284/TČ-20-2007 z 28.11.2007 ve věci trestného 

činu – sprejerství na objektu zvonice ul.Náprstkova 
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- nutnosti ukončit případné další přípojky plynu, vody občanů na inženýrské sítě do 

31.3.2008 (následuje oprava komunikací 
- šířícím se vandalismu (sprejerství) v Radíkově (poškozená zvonice, tel.budka, čekárna, 

pošt.schránka apod.) 
- vydání posledního čísla Zpravodaje 6/2007 
- provedeném zasypání žump u objektů ve správě SNO a.s. 
- závadě na čerpací šachtici na pozemku p.Melcra 
- provedeném servisu plynových spotřebičů 
- výroční valné hromadě místního SDH Olomouc-Radíkov a jejich webových stránkách 
- tom, že RMO na svém jednání zamítla pronájem pozemku pro výstavbu VVE a nutnosti 

dále sledovat počínání investora v okolí Radíkova 
- tom, že novoročenky na Magistrát byly odeslány, občanům rozdány se Zpravodajem ve 

čtvrtek 20.12.2007 
- vánoční výzdobě  
- poradě předsedů KMČ s MP na služebně Sv.Kopeček a o změně v obsazení strážníků 
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
 
2) Byla opětovně projednávána problematika budoucího hřiště, nutno vstoupit v 01/2008 
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3) Diskutována problematika přístupové cesty do lokality Zahrádky (dopis p.Jaškové). Bylo 

přislíbeno firmou Horstav vyspravení komunikace (nedošlo k realizaci), budou požádány i 
TSMO a.s. Osvětlení je v Radíkov řešeno TSMO a.s. pouze v lokalitách, kde je povolená 
výstavba RD. Stále chybí realizace osvětlení v lokalitě ul.Lošovská až k RD.  Dopis na 
TSMO a.s. ve věci přístupové komunikace a odpověď p.Jaškové 
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Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1 
 
Program jednání : 
1) Projednání připomínek přítomných občanů 
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady 
3) Došlá a odeslaná pošta 
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání 
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ) 
                                    
 Plán jednání KMČ v roce 2008 
 
       

21.ledna 19,00 hod. 
18.února 19,00 hod. 
17.března 19,00 hod. 
21.dubna 19,00 hod. 
19.května 19,00 hod. 
16.června 19,00 hod. 
21.července 19,00 hod. 
18.srpna 19,00 hod. 
15.září 19,00 hod. 
20.října 19,00 hod. 
24.listopadu 19,00 hod. 
15.prosince 19,00 hod. 

        
 

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám 
termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě 
vzniklých problémů během roku 2008.  
 
 
                                                                                       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 
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Z Á P I S 
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 

konané dne 17.12.2007 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                                  Zahájení v 18,00 hod.                        
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník                
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     Ing.Rešl Miroslav  
Hosté:           p.Kundel David - pracovník Magistrátu Odb.VVI 
 
    Předseda v úvodu jednání přivítal hosta a přítomné  členy KMČ. V úvodu jednání popřáli 
členové KMČ paní Prášilové v významnému životnímu jubileu hodně zdraví štěstí a životního 
optimismu.  
    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 dopravy Magistrátu ve věci zřízení zastávky na znamení Zahrádky-směr 

Olomouc a ve věci návrhu na zřízení přednostního dopravního pruhu na ul. Pavlovická, 
Chválkovická byl odeslán pod č.j.: 35/07-Zv ze dne 12.12.2007   

� Dopis č.j.: 34/07-Zv na odbor majetkoprávní MmOl ve věci dořešení vlastnických vztahů 
na ul.Zedníkova č.parcely 747 k.ú.Radíkov u Olomouce (nutnost odkoupit 2/26 od státu 
a 1/26 od soukromého vlastníka byl odeslán 

 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 
1) Dopis paní Aleny Jaškové ze den 12.12.2007 ve věci přístupové cesty a osvětlení chatové 

lokality Zahrádky (směr k Požáru) 
2) Objednávka č.j.:123/07/KMČ/21 ve věci servis plyn. spotřebičů v objektu Náprstkova 1 
3) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/5881/2007/Van ve věci zvláštního užívání místních 

komunikací pro firmu Horstav  
4) Protokol – trestní oznámení č.j.: OROL-1284/TČ-20-2007 z 28.11.2007 ve věci trestného 

činu – sprejerství na objektu zvonice ul.Náprstkova 
 
Odeslaná pošta: 
1)   Dopis č.j.:34/07-Zv na odbor majetkoprávní MmOl ve věci dořešení majetkoprávních 

vztahů na ul.Zedníkova 
2)   Dopis č.j.:35/07-Zv ze dne 12.12.2007 ve věci ve věci zřízení zastávky na znamení 

Zahrádky-směr Olomouc a ve věci návrhu na zřízení přednostního dopravního pruhu na 
ul. Pavlovická, Chválkovická   
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3)    Dopis č.j.: 33/07-Zv ze dne 29.11.2007 ve věci „Závada na otopném systému kotelny 
prodejna Radíkov“ adresovaný na SNO a.s. 

 
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 problémů 

souvisejících s přípravou stavby na zimu) 
- problémy se soukromými přípojkami „na poslední chvíli“ 
- přípravě kolaudace kanalizace cca 01-02/2008 a její předání Středomoravské 

vodárenské a.s. 
- termínu ukončení povrchových úprav komunikací do 31.5.2008 - dle sdělení 

investora 
- nutnosti ukončit případné další přípojky plynu, vody občanů na inženýrské sítě do 

31.3.2008 (následuje oprava komunikací 
- šířícím se vandalismu (sprejerství) v Radíkově (poškozená zvonice, tel.budka, čekárna, 

pošt.schránka apod.) 
- vydání posledního čísla Zpravodaje 6/2007 
- provedeném zasypání žump u objektů ve správě SNO a.s. 
- závadě na čerpací šachtici na pozemku p.Melcra 
- provedeném servisu plynových spotřebičů 
- výroční valné hromadě místního SDH Olomouc-Radíkov a jejich webových stránkách 
- tom, že RMO na svém jednání zamítla pronájem pozemku pro výstavbu VVE a nutnosti 

dále sledovat počínání investora v okolí Radíkova 
- tom, že novoročenky na Magistrát byly odeslány, občanům rozdány se Zpravodajem ve 

čtvrtek 20.12.2007 
- vánoční výzdobě  
- poradě předsedů KMČ s MP na služebně Sv.Kopeček a o změně v obsazení strážníků 
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
 
2) Byla opětovně projednávána problematika budoucího hřiště, nutno vstoupit v 01/2008 

v jednání se zhotovitelem posudku a ŽP a dále zajistit profil na terénní úpravy pro 
budoucí sportoviště. 

                                                                                 Zajistí: Ing.arch.Obenaus, Ing.Zvěřina  
 
3) Diskutována problematika přístupové cesty do lokality Zahrádky (dopis p.Jaškové). Bylo 

přislíbeno firmou Horstav vyspravení komunikace (nedošlo k realizaci), budou požádány i 
TSMO a.s. Osvětlení je v Radíkov řešeno TSMO a.s. pouze v lokalitách, kde je povolená 
výstavba RD. Stále chybí realizace osvětlení v lokalitě ul.Lošovská až k RD.  Dopis na 
TSMO a.s. ve věci přístupové komunikace a odpověď p.Jaškové 

  
                                                                                  Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
4) Bude vhodné opětovně zajisti vánoční a novoroční rozhlasovou relaci do místního 

rozhlasu a to 24.12. a 31.12.2007 a úpravu vývěsky na čekárně. 
 
                                                                                   Zajistí: p.Pospíšilová, Ing.Zvěřina   
 
5) Byl odsouhlasen plán jednání KMČ na rok 2008 – sjednocení času na 19,00 hod 

celoročně  (viz příloha) 
 
                                                                                                                                                  
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 21.1.2008  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,45 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
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