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

konané dne 16.11.2009  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.                         
                     Ing. Jan Bednář - místopředseda   
                     Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník   
                     p. Jiří Mazáč                                                                                      
                     p. Věra Pospíšilová    
                     p. Františka Prášilová                                                   
                     Ing. Miroslav Rešl  
 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (19.10.2009) bez připomínek 
schválen. 
 
V úvodní části jednání byla podána informace k dotazům (způsob řešení) pana …………. , které 
přednesl na jednání dne 19.10.2009 : 

Ad a) Kámen navážely dle sdělení Obecní policie Hlubočky Lesy ČR do prostoru křižovatky 
„Fabrické cesty“ s cestou do Dolního Vinohrádku na úpravu lesní úvozové cesty. Průjezd přes 
Radíkov z důvodů nemožnosti průjezdu pod železničním mostem u žst. Hlubočky. 
Ad b) Šlo o jednorázovou akci (návoz kameniva), kterou nelze ze strany KMČ řešit a ovlivnit. 
Ad c) stav propustku bude řešen s investorem a TSMO a.s. na základě revizní zprávy během 
stavby. 
Ad d) Odpadkový koš na zastávce MHD – výstup na základě požadavku operativně doplněn 
TSMO a.s. 
Ad f) Požadavek na ořez větví nad prodejnou uplatněn a potvrzeno provedení v době vegetačního 
klidu. 
Ad h) KMČ uplatnila požadavek na sečení části Jemelkovy louky do plánu r. 2010 u TSMO a.s.-
potvrzeno. 

  
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 

následující: 
� Ing. Bednář – předložil návrh dopisu na odbor ŽP MmOl – žádost s podklady pro svolání jednání 

ve věci stálého znečišťování studní ze skladů bývalé Drogerie Olomouc. 
� Ing. Zvěřina – požádáno o rozšíření ploch k sečení na rok 2010 - splněno. 
  

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných) 
Došlá pošta:. 

1) Elektronicky i dopisem – pozvánka na jednání předsedů KMČ se zástupci vedení statutárního 
města Olomouce – účastní se Ing. Bednář (předseda sl. cesta). 

2) Elektronicky odpověď vedoucího Ing. Michaličky ve věci plánu investic na rok 2010 – akce 
Malinovského. 

3) Elektronicky – odpověď p. Brázdové na zpracování zprávy o stavu vodárenské nádrže 
v Radíkově (stav břehů) apod.  

4) Dopis č.j.: SmOl/ŽP/55/10056/2009/Ve ze dne 16.7.2009 (vyžádáno dodatečně) ve věci 
„Rozhodnutí o povolení kácení dřevin….“, lokalita Horní hřiště.    
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5) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK/79/4352/2009/Van z 7.10.2009 ve věci povolení rozkopávky 
komunikace ul. Na Pevnůstce (křižovatka Zedníkova). 

6) Územní rozhodnutí č.j.: SmOl/ÚSO/77/1395/2009/Če ze dne 9.11.2009 ve věci Studna na 
zahradě RD lokalita na Suchých loukách. 

Odeslaná pošta: 
1) Elektronická korespondence ve věci úniku oleje na komunikaci ul. Na pevnůstce dne 

2.11.2009 – řešil Ing. Bednář s Městskou policií. Zasahovali hasiči HZS. 
2) Elektronická korespondence na Mgr. Puhače ve věci čerpání/nečerpání rozpočtu KMČ na rok 

2009. 
3) Dopis č.j.:22/09 – Zv ze dne 30.10.2009 ve věci “Činnost KMČ č.21 Ol. – Radíkov – návrhy na 

řešení, postavení KMČ v očích veřejnosti r. 2009“ jako podklad pro jednání s vedením 
statutárního města Olomouce (navazuje na neřešenou problematiku z r. 2008). 

4) Dopis č.j.:23/09 - Zv ze dne 15.12.2009 – návrh odměn pro členy KMČ za II. pol. 2009. 
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- zastavení vydávání objednávek pro KMČ na rok 2009 z rozhodnutí vedení města, problémem 
zůstávají novoročenky, jednáno s Mgr. Puhačem. 

- přehledu čerpání rozpočtu za rok 2009 (z výše uvedených důvodů bude naší KMČ nedočerpán), 
nutno řešit v roce 2010 jiným způsobem. 

- vandalismu na objektu čekárny MHD, poškození lavečky, dopr. značení a další – nahlášeno 
v pondělí ráno dne 16.11.2009 k řešení na MP. K přestupku došlo pravděpodobně v sobotu 
14.11.09 kolem 22 hod. Bohužel v inkriminovanou dobu nikdo nic nenahlásil operativně na 
Městskou policii nebo Policii ČR. 

- jednání s TSMO a.s., které byly dopoledne na místě – (mistr) o zajištění opravných prací. 
- průběhu sběrových sobot, připomínky od občanů nebyly. Předpokládá se porada na odboru ŽP 

k akci bioodpad 2009, celkově spokojenost. 
- probíhajících opravách chodníků v Lošově a výstavbě točny autobusu MHD u hájenky na konci 

Lošova. 
- nutnosti zabezpečit kácení stromů a náhradní výsadbu v lokalitě Horní hřiště s následnou péčí o 

výsadbu po dobu 3 roků. Takovéto požadavky nebude KMČ již dále řešit.  
- vývoji stavebního povolení na investiční akci – Malinovského. 
- ze schůze hasičů v pátek 13.11.09, Mikulášská nadílka, ples hasičů, plán činnosti na rok 2010.   

2) Byl diskutovány termíny jednání KMČ v r. 2010, zůstane první pondělí po 15., čas v 19,00 hod po 
celý rok 2010. Termíny budou přílohou zápisu 12/2009. 

3)  Ing. Bednář podal informaci o postupu ve věci znečištěných studní a seznámil přítomné s návrhem 
dopisu na odbor ŽP MmOl. 

  
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        
4)  Ing. arch. Obenaus kontaktuje odbornou firmu na provedení skácení 3 ks stromů a zajištění 

náhradní výsadby včetně zpracování cenového návrhu s následnou péčí (bude asi zařazeno do 
plánu KMČ na rok 2010). 

                                                                                                    Zajistí: Ing. ach.Obenaus 
 
5) Zabezpečit tisk novoročenek 2010 v termínu 10.12.2009.  
                                                                                                    Zajistí: Ing. Bednář 

    
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 16.11.2009  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  (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) 


