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

konané dne 18.2.2008 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan -předseda                                                               Zahájení v 19,00 hod.                         
                     Ing.Bednář Jan - místopředseda      
                     Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník                
                     p.Mazáč Jiří  
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
Nepřítomen  Ing.Rešl Miroslav  - služební 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: 
� Ing.arch.Obenaus podal obsáhlou informaci o koncepčním možném řešení sportovního areálu pro 

futsal, požární sport a dětské hřiště. Návrhy byl bez připomínek, bude nutné před objednáním 
dokumentace na úrovni DUR projednat s Ing.Žalákovou z odboru KaR Magistrátu. Ing.Zvěřina 
projednal možnost úhrady z prostředků KMČ s Mgr.Puhačem. 

� Schůzka zástupců KMČ (Ing.arch.Obenaus, Ing.Zvěřina) s nám.primátora JUDr. Majorem dne 
31.1.2008 k opravě komunikací. Na schůzku bude navazovat obhlídka na místě samém, která se 
uskuteční dne 25.2.2008. 

� Ing.Bednář vybral firmu na provedení rozboru vody ze studní v návaznosti na možné ohrožení 
kvality vod z havárie kabelu. S návrhem se souhlasí. 

 
Došlá a odeslaná  pošta   
Došlá pošta: 

1) Objednávka č.17/08/KMČ/21 ve věci Tisk Zpravodaje na rok 2008 
2) Situační schéma na řešení přívodu vody a kanalizace do lokality chat nad ul.Přehradní (druhá 

řada) 
Odeslaná pošta: 
      1)  Nebyla 
  
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- jednání s nám.primátora JUDr.Majorem 
- jednání kontrolního dne 13.2.2008 a seznámil přítomné se soupisem nutných prací, který byl 

předán investorovi  a zástupcům firem INSTA  a Horstav  
- jednání s Ing.Šnajdrem z odboru investic, které předcházelo RMO 12.2.2008. Byly předkládány 

do RMO požadavky na akce komunikace v Radíkově:  ul.Malinovského, Na Suchách loukách a 
prodloužení ul.Náprstkova 

- výsledku rozhodnutí RMO dne 12.2.2008, přijata do souboru akcí ul. Malinovského k zahájení 
zpracování projekční dokumentace na generální opravu (projekt 2008, předpoklad realizace 
2009) 

- tom,že na ul.Malinovského z výše uvedených důvodů bude letos do 31.5.2008 provedeno jen 
zapravení výkopů asfaltem 
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- poškození kanalizace majitelem chaty (cizí firmou) při realizaci přípojky na ul. U skalky, bude 

nutná rozkopávka nové vozovky, náklady dosáhnou cca 20 000,-Kč, bude nutno vymáhat na 
„pachateli“. Objeveno kamerovým systémem 

- připravované poradě předsedů KMČ s primátorem dne 3.března 2008 na radnici 
- připravované změně územního plánu. Zadání změny je k připomínkám od 3.3. do 1.4.2008 

k nahlédnutí na odboru KaR nebo na portálu Magistrátu www.olomouc.eu.  Dotýkat se bude i 
Radíkova 

- možné opravě poškozeného herního prvku dětského hřiště - jezevčíka    
- jednání s paní Brázdovou ve věci oprav v segmentu vodoprávních akcí v Radíkově v roce 2008. 

Bude obhlídka na místě na jaře. Realizace v návaznosti na to, co bude uskutečněno v rámci 
opravy komunikací 

- jednání na odboru ŽP ve věci zajištění separovaného sběru v roce 2008 a experiment v Radíkově 
podrobnosti viz. Zpravodaj 1/2008     

 
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
 
2) K problematice sportoviště: předjednat s OKR řešení a připravit zadání pro zpracování 

dokumentace pro DUR. 
  
                                                                                Zajistí: Ing.arch.Obenaus, Ing.Zvěřina   
 
3) Účastnit se jednání výjezdní skupiny pod vedením nám.primátora JUDr.Majora na komunikace 

v Radíkově dne 25.2.2008.  
                                                                                  Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
4) Členové KMČ si připraví na příští jednání KMČ návrh na vhodné investování prostředků KMČ v 

roce 2008. Úkol trvá, 1.návrh rozpočtu bude třeba znovu projednat v 03/2008. 
                                   
                                                                                                                                                   
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 17.3.2008  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,30 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 


