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

konané dne 15.9.2008 
 
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: 
� K úkolu bodu 1) KMČ průběžně spolupracuje s projekční organizací Moravia Consult Olomouc na 

řešení dílčích problémů ve vztahu k jednotlivým vlastníkům nemovitostí. Závěrečná porada 
k projektu „Rekonstrukce ul.Malinovského se uskuteční dne 23.9.2008. 

� Jelikož stížnost ve věci ul.Lošovská je stále v řešení bude stěžovatelům podána dílčí informace 
včetně stanovisek orgánů státní správy 

� Dopis ve věci priorit na investice r.2009 v městské části Radíkov byl na odbor investic v termínu  
předán a projednán 

� Účastníci jednání byli seznámeni se zpracovaným metodickým podkladem pro chování obyvatel 
při vzniku mimořádné události. Bude schvalováno vedoucím odboru ochrany Ing.Zapletalem 

 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení) 
Došlá pošta: 

1) Rozpis činnosti TSMO a.s. (dopis č.j.:TSMO/1344) na měsíc září 2008 
2) Dopis odboru majetkoprávního č.j.:SmOl/Maj/22/5057/2008/Br ze dne 21.8.2008 ve věci 

uplatnění požadavků na údržbu v oblasti vodoprávní na rok 2009 
3) Situace kolem pozemků – vysvětlení k dopisu z 27.7.2008 
4) Oznámení č.j.:SmOl/ÚSO/77/3128/2007/Če ze dne 20.8.2008 ve věci zahájení územního 

řízení veřejnou vyhláškou „Radíkov, lokalita „Pod bořím“-zástavby RD 
5) Výzva č.j.:SmOl/OPS/42/4212/2008/Sy ze dne 27.8.2008 ve věci  kontrolní prohlídky RD 

ul.Malinovského č.p.95 na pozemku parc.č. 92/0 obec Olomouc 
6) Dopis TSMO a.s. k problematice osvětlení v Radíkově  
7) Dopis č.j.:SMOl/OPS/42/3519/2008/Hra ze dne 3.9.2008 ve věci „Chov domácího zvířectva 

v obci Olomouc, část obce Radíkov č.p.48, Malinovského č.o.26 na pozemku parc.č. 528/0 
k.ú.Radíkov u Olomouce“ 

8) Harmonogram sběrových sobot podzim 2008 
9) E-mail p.Basovníka ve věci osvětlení na ul. Zedníkova  
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Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.:21/08-Zv na odbor investic ve věci „Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2009-

priority KMČ č.21 Ol.-Radíkov“ 
2) Dopis č.j.:22/08-Zv ze dne 10.9.2008 ve věci: Požadavky na rok 2009 v oblasti 

vodohospodářské k.ú.Radíkov u Olomouce 
3) E-mail na odbor investic – stanovisko k požadavkům chatařů v lokalitě ul.Přehradní vlevo 
4) E-mail na TSMO a.s. ve věci-stanovisko k problematice osvětlení 

 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- zajištění sběrové soboty – hasiči šrot dne 4.10.2008, kontejnery TSMO a.s. dne 18.10.2008, 
ukončení svozu komunálního odpadu z chatových lokalit v pondělí dne 27.10.2008 včetně 
ukončení svozu bioodpadu 

- jednání s rodinou Krumpholcových, zajištění projektanta 
- jednání s ved.oddělení veřejné zeleně ve věci řešení náhrady starých bříz v lokalitě hřiště za 

prodejnou 
- situaci kolem hlášení a dodržování určitých pravidel osobami, které mají oprávnění 
- připravovaném vydání Radíkovského informačního zpravodaje 5/2008 
- nutnosti vybavit místní hasiče novým raftem, který by si měli nárokovat u odboru ochrany MmOl. 

 
2)  Ing. Bednář podal výklad k metodickému materiálu pro chování obyvatel při vzniku mimořádné 

události (problematika přívalových dešťů a silného větru). Bude dáno po podpisu vedoucím 
odboru ochrany do Zpravodaje č.5/2008. Současně informoval o prvním kole odběru vzorků vody 
ze studní za účelem rozboru kvality vody lokalita ul.Zedníkova (u lesa). 

  
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 

1)   Informovat dopisem stěžovatele (ul.Lošovská) o řešení stížnosti včetně zaslání kopií dopisů 
 
                                                                                                 Zajistí: Ing.Zvěřina             

 
2)   Zabezpečit plakátování a další propagaci podzimních sběrových akcí 2008. 
   

                                                                                                      Zajistí: Ing.Zvěřina    
 

3) Na základě závěrů jednání KMČ odeslat písemný požadavek na řešení veřejné zeleně 
v prostoru za hřištěm na Ing.Štěpánkovou odbor ŽP MmOl. 

 
                                                                                                        Zajistí: Ing.Zvěřina     
 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 20.10.2008  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,10 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 


