
- 1 - 

 
 

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

konané dne 21.7.2008 
 
 
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   
                     Ing.Rešl Miroslav    
 
    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: 
� K úkolu bodu 1) – dopis ve věci stanoviska ke směně pozemků odeslán 
� Dne 30.6.2008 proběhla vstupní porada na odboru investic MmOl k projektu stavby Malinovského 

- rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí 
� Byly zaslány odpovědi na písemné stížnosti občanů 
� Požadavek na úpravu plochy za parkovištěm byl u firmy Horstav uplatněn, ale dosud 

nerealizován, bude opětovně urgováno 
 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení) 
Došlá pošta: 

1) Rozpis činnosti TSMO a.s. (dopis č.j.:TSMO/1344) na měsíc červenec 2008 
2) Záznam ze vstupní porady na ul. Malinovského od projekční organizace Moravia Consult 

Olomouc 
3) Rozhodnutí č.j: SmOl/OPK/79/3038/2008/van ze dne 7.7.2008 ve věci havárie – dodatečné 

povolení zvl.užívání komunikace ul.Lošovská - rozkopávka 
4) Informace o drobných rekreačních plochách na web.stránkách města 
5) Oznámení o projednání zadání změny č.XIX/14 ÚPnSÚ Olomouc – veřejně k nahlédnutí od 

11.7. do 11.8.2008 na odboru KaR nebo na elektronické úřední desce na stránkách. 
www.olomouc.eu  Týká se lokality Slavonín. 

6) Dopis KHS Olomouckého kraje č.j.: H555MOL161S/25068 ze dne 7.7.2008 ve věci „Chov 
hospodářského zvířectva – sdělení“ 

 
Odeslaná pošta: 
1) Dopis 12/08f-Zv majiteli parcely na ul.Malinovského – očekávaná výstavba RD ve věci 

napojení na plyn 
2) Dopis č.j:13/08-Zv ve věci směny pozemků adresovaný na mjr..odbor MmOl. (stanovisko 

KMČ) 
3) Dopis č.j.:14/08-Zv ve věci „Stížnost na negativní vlivy chovu zvířectva…“ 
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4) Dopis č.j.:15/08-Zv ve věci: Připomínky-odpověď KMČ č.21 Ol.-Radíkov 
5) Dopis č.j.:16/08-Zv ve věci: Místní komunikace Lošovská 
6) Dopis č.j.: 17/08-Zv ve věci: údržba zeleně-sečení ploch kú.Radíkov u Olomouce na odbor ŽP 

MmOl 
7) Dopis č.j:18/08-Zv ve věci „Žádost o stanovení postupu při krizových situacích (přívalové 

deště) v Ol.-Radíkově“ adresovaný na odbor ochrany MmOl 
8) Dopis č.j.:19/08-Zv ve věci: Požadavky na rok 2008 v oblasti vodohospodářské kú.Radíkov u 

Ol. - dodatečné 
 
Projednávaná problematika  
 
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- průběhu slavnostního zakončení akce „Kanalizace Radíkov“ za účasti představitelů města 
Olomouce v čele s p.primátorem M.Novotným a zástupců zhotovitelských firem 

- průběhu hasičské netradiční soutěže na místní vodárenské nádrži 
- jednání s p.Brázdovou a příslibu fin.prostředků na řešení odvodnění ul.Lošovská (s podmínkou) 
- kácení břízy na parkovišti (havarijní stav, povolení bylo) 
- nespokojenosti s kvalitou sečení veřejných ploch. Při dalším sečení bude provedena důsledná 

kontrola s upozorněním na TSMOa.s. V poslední období pracovníci ani nehrabou některé  
plochy, na e-mailové upozornění nikdo nereaguje. 

- problémech s dokončením zastávky MHD na znamení směr Olomouc, bude jednáno znovu 
s odborem dopravy 

- osazení nových červených tabulí s názvy ulic. Realizovaly TSMO a.s. z prostředků odboru 
dopravy. Drobné nedodělky budou řešeny v krátké době 

- jednání s mistrem TSMO a.s. na místě samém ve věci činnosti p.Luboše Fica a ve věci zřízení 
přístřešku u prodejny, cesty do lokality Zahrádky 

- opravě čekárny MHD, opět rozbité okno 
- pořízení propagační tabule s fotodokumentací z výstavby kanalizace (jako výzdoba na chodbu 

objektu KMČ)  
- rozkopávce veřejné plochy pro vodovodní přípojku na ul.Náprstkova (povolená –nepovo-
lená) 
  

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
 

1)   KMČ, na základě požadavku p.Brázdové o stanovisko, nesouhlasí s rušením studny na 
ul.Malinovského, doporučuje ponechat, neboť někteří občané v okolí tuto užitkovou vodu 
využívají k zálivce zahrad apod. Vyjádření  

                                                                                                      Zajistí: Ing.Zvěřina   
 

2)   Ing.arch. Obenaus podal obsáhlý výklad k řešení navrhovaných úprav ulice Malinovského - 
Radíkov. Náměty a doporučení členů KMČ byly zaznamenány a budou zapracovány, případně 
projednány s investorem. Akci dále sleduje a 

                                                                                                 Zajistí: Ing.arch.Obenaus, Ing.Zvěřina             
 

3)   Ing. Bednář poskytl informace k problematice požadavku na směnu pozemků a změněnému 
stanovisku Katastrálního úřadu. Bude jednáno s majetkopr.odborem a odborem KaR.   

   
                                                                                                      Zajistí: Ing.Bednář   
 

4) Ing.Rešl podal informaci o postupu při likvidaci včelstev v lokalitě Radíkov s ohledem na včelí 
mor.    Při komisionelním pálení včelstev na místě zastupuje KMČ. 

 
5) Paní Prášilová předložila některé návrhy na změny v jízdním řádu na další období. 

 
6) Nutno dodatečně informovat dopisem vlastníka parcely pro výstavu RD na ul.Malinovského  o 

nutnosti zbudování inž.sítí před rekonstrukcí ul.Malinovského. 
 

                                                                                                     Zajistí: Ing.Zvěřina  
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7) V návaznosti na dopis ve věci „Žádost o stanovení postupu při krizových situacích 
(přívalové deště) v Ol.-Radíkově“ a pochůzku na místě samém za přítomnosti vedoucího 
odboru ochrany Ing.Zapletala, zpracovat návrh pokynů (postupu) pro občany s cílem využití 
zásahové jednotky místního SDH Olomouc-Radíkov. Po projednání a odsouhlasení s odborem 
ochrany zveřejníme ve „Zpravodaji č.5/2008“  

                                                                                                         Zajistí: Ing.Bednář, Ing.Zvěřina       
                                                                                                       
   
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 18.8.2008  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,50 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 


