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

konané dne 16.3.2009  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                               Zahájení v 19,00 hod.                         
                     Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník                          
                     p. Jiří Mazáč                       
                     p. Františka Prášilová   
                     p. Věra Pospíšilová            
                     Ing. Miroslav Rešl                  
Nepřítomen:  Ing. Jan Bednář - místopředseda  /dovolená mimo Olomouc/  
                      
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (16.2.2009) bez připomínek  - 
schválen. 
        

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Dotazník (týkající se Klubu seniorů) na akci  IPRM „Atraktivní a konkurence schopná Olomouc“ 

záměr čerpání fondů EÚ byl zaslán PhDr.Trčkové a byl s ní projednán. 
� Odesláno stanovisko - požadavek KMČ k zavedení nových autobusových spojů (noční spoj, 

vykrytí dopolední pauzy mezi 9,00 - 10,30 hod. a objíždění spoje Lošov s odjezdem v 19,40 hod. 
z Olomouce i přes Radíkov). 

� Rozpočet byl na dnešním jednání předložen a schválen. V případě nutných změn bude během 
roku provedeno přechválení rozpočtu – viz příloha zápisu. 

� Akce „Bioodpad 2009“ zajištěna, celkem 55 požadavků na bionádoby a 24 požadavků na 
kompostéry od občanů. Termíny rozvozu nádob a zahájení svozu stanoveny. 

 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných) 
Došlá pošta: 

1) Kopie faktury za zpracování odborného posudku na kácení stromů – Horní hřiště. 
2) Dopis č.j.: SmOl/OKR/19/576/2009/Ga ze dne 26.2.2009 ve věci „Upřesnění požadavku KMČ 

č.21 Radíkov – na zařazení do návrhu zadání ÚPn Olomouc“. 
3) E - mailová korespondence Mgr. Puhač ve věci zajištění vyplnění formulářů z odboru ochrany 

Magistrátu. 
4) E - mailová korespondence Mgr. Puhače ze dne 18.2.2009 ve věci určení výše rozpočtu KMČ 

Radíkov na rok 2009. 
5) Dopis č.j.: PO/576/Mk ze dne 16.3.2009 SNO ve věci „Opravy na objektech Náprstkova1 Na 

Pevnůstce 1a – prodejna. 
6) Plán sběrových sobot Jaro 2009. 
7) Podklady od Městské policie týkající se zvýšeného dohledu nad nevhodným parkováním ve 

městě Olomouci (přechody, křižovatky). Riziko odtahů na náklady provozovatele vozidla. 
8) Podklady od Policie ČR -  cíle a priority činnosti pro rok 2009. 
9) Anonym – anonymní korespondenci nebude KMČ řešit. 
10) E - mailová korespondence p.Basovníka týkající se problematiky hluku ve večerních 

hodinách, o sobotách a nedělích a jeho doporučení. 
11) Podklady od p. Dosedělové týkající se kácení stromů na lokalitě Horní hřiště. 
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Odeslaná pošta: 
1) Elektronicky odpověď p.Basovníkovi. 
2) Seznam žadatelů o kompostér a nebo bionádobu a přední na odbor ŽP – Ing.Plachý. 
3) Zaslání objednávky na kontejner na šrot pro SDH Olomouc – Radíkov – termín 18.4.2009. 
4) Dopis č.j.: 04/09-Zv ze dne 22.2.2009 ve věci úpravy v jízdním řádu l. č. 11 – IDOS.  
5) Dopis č.j.: 05/09-Zv ze dne 16.3.2009 „Žádost KMČ č.21 Ol. – Radíkov o finanční prostředky 

na úpravy rigolů ul.Zedníkova, ul. Na Pevnůstce pro rok 2009. 
6) E – mailová korespondence na nám. Primátora JUDr.Majora ve věci akce „Rekonstrukce 

ul.Malinovského“. 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- Zajištění akce „Bioodpad 2009“, rozvoz nádob a kompostérů. 
- podání ústních připomínek p. Procházky Fr. k činnosti pracovníka TSMO a.s.  
- hrubé devastaci čekárny místními dětmi. O spolupráci bude požádána Městská policie – zajistí 
Zvěřina. 

- poruše veřejného osvětlení ve dnech 10. – 12.3.2009 – poškozený a zavlhlý zemní kabel. 
- poškozené lavečce u přehrady a ztraceném odpadkovém koši na ul. Přehradní nápravu zajistí u 
TSMO Zvěřina. 

- nutnosti zajistit úklid štěrku na komunikacích (budou požádány TSMO a.s o strojní čištění) –
zajistí Zvěřina. 

- stavu přípravy investiční akce Rekonstrukce ul. Malinovského (tel. sdělení nám. primátora 
JUDr.Majora). 

- zajištění sběrových sobot. 
- přípravě opravy rigolů na ul. Zedníkova. 
- sestaveném rozpočtu KMČ na rok 2009, schválen přítomnými 
- zajištěné opravě na prodejně a na objektu Náprstkova. 
    

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ 
1)   Dle sdělení ved. odboru dopravy  Ing. Hoppa jsou náklady na požadovaný odborný posudek ve 

věci umístění zrcadla  na ul. Náprstkova cca 10 000,- Kč, vlastní zrcadlo dalších cca 17 000,- 
Kč. V dané lokalitě za kritickým místem bydlí 5 majitelů vozidel – frekvence minimální, jde o 
nekázeň jednotlivce(ů). Bude dále jednáno s Policií ČR. Dle výsledku jednání se rozhodne o 
realizaci/nerealizaci navrhovaného opatření. 

                                                                                                   Zajistí: Ing. Bednář  
 
2)   Projednat a podat za KMČ žádost o kácení stromů na Horním hřišti na odboru ŽP – odd.veřejné 

zeleně Magistrátu. Nutno zabezpečit náhradní výsadbu a skácení na náklady KMČ.  
      
                                                                                                Zajistí: Ing. Arch. Obenaus              

 
3)  Ing. arch. Obenaus seznámil přítomné s problematikou vzrostlých stromů lesa za RD na ul. 

Malinovského, kde je značné riziko jak úrazu osob tam  bydlících i riziko poškození majetku. Na 
příští jednání bude připraven dopis na Lesy ČR nebo na Inspektorát s návrhem možného 
řešení. Bude nutno ze strany KMČ asi řešit cestou právního subjektu tedy statutárního města 
Olomouce.  

                                                                                                 Zajistí: Ing. Arch.Obenaus, Ing. Zvěřina     
 
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 20.4.2009  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno ve 20,00 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                          
                                                                                  Komise městské části č.21          
                                                                                        Olomouc - Radíkov 
                                                                                   Předseda Ing. Zvěřina Jan  
                                                                                                               
Zápis obdrží: všichni členové KMČ  (elektronicky Ing. Bednář, Ing. arch. Obenaus) 
                     Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač (elektronicky) 
                     vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                     Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                     Detašované pracoviště Radíkov – p. Martin Tichý (elektronicky) 


