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

konané dne 18.1.2010  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.                         
                     Ing. Jan Bednář - místopředseda                        
                     p. Jiří Mazáč                                                                                      
                     p. Věra Pospíšilová    
                     p. Františka Prášilová     
                     Ing. Miroslav Rešl                     
Omluven:      Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník   
Hosté (občané): p. ………………, paní……………. , p…………………..  
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (14.12.2009) bez připomínek 
schválen. 
 
Připomínky a požadavky občanů: 

1) manž. ………..: – požadavek na řešení dešťové kanalizace na ulici Na Pevnůstce kolem jejich 
studny a nutné úpravy rigolů z důvodů zamezení natékání srážkové vody (v zimě se solí) 
netěsnou kanalizací do studny. Po předložení písemného požadavku bude odeslán dopis na 
TSMO a.s. a na vlastníka dešťové kanalizace – společnost Veolia a.s. 

2) p. ……………..:  
a) připomínky k úklidu chodníků – činnost pracovníka TSMO a.s. p.Fica, ke strojnímu 

odklizení sněhu externí firmou. KMČ doporučuje podat stížnost na TSMO a.s. KMČ 
taktéž projedná některé připomínky s TSMO a.s. 

b) Požadavek na uvolnění mříží kanálů v době tání - bude řešen operativně s TSMO a.s. 
c) Opětovné upozornění na stav propustku Lošovského potoka, požadavek na snížení 

rychlosti nákladních vozidel s ohledem na jeho stavebně technický stav. Nutno řešit 
se správcem tj. TSMO a.s., který za stav odpovídá. 

d) Připomínky ke stavební činnosti v areálu pevnůstky. KMČ doporučuje přímé jednání 
stěžovatele s vlastníky.   

 
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 

následující: 
� Ing. arch. Obenaus – byly poskytnuty vybrané výkresy ze stavby akce Malinovského, bude 
zvážena jejich vhodná presentace. 

� Plán jednání KMČ v r. 2010 odeslán Mgr. Puhačovi 
� Návaznost výstavby nového vjezdu (brány) na parcelu č. 614 v blízkosti zastávky MHD – 
Zahrádky je v pořádku. Projednáno s investorem i firmou Horstav. 

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

1) Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního 
jednání č.j.: SmOl/ŽP/55/16940/2009/Sk ze dne 16.12.2009 ve věci „Radíkov, lokalita „Pod 
Bořím“ – zástavba RD, komunikace a inženýrské sítě – SO Kanalizace dešťová, SO 301 
Kanalizace splašková, SO 302 Vodovod“ 
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2) Dopis č.j.: SmOl/OPK/79/7/2010/Van ze dne 4.1.2010 ve věci „Výsledek kontroly stavu 
sjízdnosti v k.ú. Radíkov“ 

3) Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, zábory a výkopové práce –  
č.j.: SmOl/ŽP/55/41/2010/Jar ze dne 6.1.2010 – žadatel Horstav Olomouc, spol.s r.o. (časově 
od 1.1.2010 do 31.7.2010) 

4) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK/79/5679/2009/Van ze dne 5.1.2010 ve věci zvláštní užívání místní 
komunikace v ul. Malinovského (časově od 11.1.2010 do 30.8.2010) 

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronická korespondence ve věci zajištění opravy plynového spotřebiče v místnosti KMČ. 
2) Elektronická korespondence ve věci zajištění odvozu pytlů shrabaného listí (TSMO a.s.) 
3) Elektronická korespondence s Městskou policií ve věci poškození čekárny MHD v noci 

z 31.12. na 1.1.2010 
 

Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- setkání s místními seniory ze dne 6.1.2010. Podány informace ke stavbě Malinovského, byly 
seniory uplatněny připomínky ke znečišťování ovzduší z některých komínů, k problematice 
absence veřejných schůzí, skládky hnoje na soukromém pozemku, zaasfaltovaná kanalizační 
vpusť. Problémy budou postupně řešeny. 

- technickém posouzení místní vodárenské nádrže. 
- jednání s p. Brázdovou z majetkoprávního odboru. 
- nutnosti urychleně řešit zakázku na kácení a výsadbu stromů – Horní hřiště. 
- opětovném poškození místní čekárny po silvestrovské zábavě.   
- seznámení s cenovou nabídkou na kácení a výsadbu na Horním hřišti. 
- omezování MHD i na lince č. 11. Ve večerních hodinách spoje jen v hodinových intervalech. 
Dále se ruší noční spoj do Samotíšek a Droždína. 

 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        
2)  Přítomní byli seznámeni s hrubým scénářem oslav 750 let založení Radíkova ve dnech  

3. - 5.9.2010. Na programu a náplni nutno dále pracovat a na příští jednání připravit podrobnější 
rozpis včetně ekonomické náročnosti.  

                                                                                                    Zajistí: Ing. Bednář, Ing. Zvěřina 
 
3)  Předložit na příští jednání návrh rozpočtu KMČ na rok 2010.  
                                                                                                     Zajistí: Ing. Zvěřina  
 
4)  Odeslat korespondenci na TSMO a.s., svolat jednání s mistrem TSMO a.s k činnosti p. Fica 

místního pracovníka TSMO a.s. Dále zaslat korespondenci na TSMO a.s ve věci úpravy rigolů 
kolem studny ul. Na Pevnůstce  a firmu Veolia. 

                                                                                                     Zajistí: Ing. Zvěřina  
 

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 15.2.2010  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,45 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                        
                                                                              Komise městské části č. 21          
                                                                                   Olomouc - Radíkov 
                                                                            Předseda Ing. Jan Zvěřina  
         
 
 
 
                                                                                                       
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) 
 


