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

konané dne 19.4.2010  
 
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                      
Nepřítomen: Ing. Miroslav Rešl      /omluven – služební cesta/                                      
 
 Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (15.3.2010) bez připomínek 
schválen. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
 Dopis na KMČ č. 8 Olomouc - Lošov ve věci zvýšení daní z nemovitostí byl odeslán.  

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

1) Elektronická pošta - Plán prací TSMO a.s. na měsíc DUBEN 2010 
2) Elektronicky od Mgr. Puhače – Přehled rozdělení finančních prostředků na opravy místních 

komunikací mimo TSMO a.s. 
3) Dopis č.j.: 454/2010 ze dne 24.3.2010 od Veolia – Moravská vodárenská a.s. ve věci „Stížnost 

na netěsnost dešťové kanalizace ul. Na Pevnůstce, Olomouc – Radíkov – odpověď. Kopie 
předána manž. Slatinským. 

4) Podklady od Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje a to: a) „Zpráva o 
situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OO PČR Velká Bystřice za 
rok 2009 ve srovnání s rokem 2008.“ (z 15.2.2010),  b)  č.j.: KRPM-14848/ČJ-2010-1405VP 
z 31.3.2010 „Priority územního odboru vnější služby Olomouc v r. 2010.“ 

5) Kladná odpověď ZD Unčovice na krátkodobé užití ploch u vodárenské nádrže pro hasičskou 
soutěž – 26. června 2010. 

   
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j.: 05/10 - Zv ze dne 25.3.2010 na TSMO a.s. ve věci uplatnění požadavků na práce 
v r.2010. 

2) Dopis č.j. 06/10 - Zv ze dne 28.3.2010 ve věci Žádost o krátkodobé použití parcel č. 212 - 221 
k. ú. Radíkov u Olomouce na akci „Netradiční hasičská soutěž 2010“ adresovaný na ZD 
Unčovice. 

3) Dopis č.j.: 07/10 - Zv ze dne 28.3.2010 ve věci „Vyjádření – k problematice zvýšení daní 
z nemovitostí adresovaný na KMČ č. 8 Olomouc – Lošov a na Mgr. Puhače 

4) Dopis č.j.:8/2010-Zv ze dne 5.4.2010 ve věci Lošovský potok – městská část Radíkov, k. ú. 
Radíkov u Olomouce, adresovaný na Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí 
Moravy a Dyje, pracoviště Olomouc 
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Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- ukončení prací na úpravě rigolů na ul. Na Pevnůstce (práce za cca 100 000,- Kč). 
- projednávání majetkoprávních záležitostí na RMO dne 6.4.2010 ve věci změny vlastnictví parcel 

č. 747 a 396 v k. ú. Radíkov u Olomouce 
- schůzce s Městskou policií na služebně Sv.Kopeček v 15. týdnu. Žádné závažné problémy 

nejsou. 
- jednotlivých kontrolních dnech na stavbě ulice Malinovského. Vzniklé problémy se operativně 

řeší. 
- objednání opravy světel u TSMO a.s. a to na ul. Pujmanové, nasvětlení zvonice a na točně 

MHD. 
- provedené opravě okapu na rampě za prodejnou (zajistila SNO a.s.). 
- další devastaci místní čekárny MHD. 
- místní pochůzce s Ing. Dostálovou z TSMO a.s. ve věci sečení v r. 2010 plánovanou na 21.4. 
- zlepšení informovanosti občanů o případném dalším zrušení úředních hodin detašovaného 

pracoviště 
 
2)  Ing. Bednář předložil k diskusi návrh pamětní mince k 750 rokům založení obce Radíkova. Bude 

nutno zpracovat nejen grafický návrh, ale i ekonomickou rozvahu s ohledem na dodržení rozpočtu 
KMČ. Příští jednání posoudí případné hotové (rozpracované)  návrhy. 

 
                                                                                                  Zajistí: Ing. Bednář 
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        
3)   Zajistit vystavení objednávek na akci „750“ v termínu do konce 04/2010. 

  
                                                                                                    Zajistí: Ing. Zvěřina 
 

   
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 17.5.2010  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 19,55 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) 
 


