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

konané dne 20.9.2010  
 
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  
                     Ing. Miroslav Rešl                     
 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (16.8.2010) bez připomínek schválen. 
    

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Ořezy keřů na ul. Malinovského proběhly, ale v pozdějším termínu. Sečení trávy k termínu oslav 

750 let Radíkova bylo TSMO a.s. zabezpečeno. 
� Dopis na odbor investic ve věci uplatnění požadavků na rok 2011 a roky následující byl pod 

č.j. 19/2010-Zv dne 26.8.2010 odeslán. 
 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných) 
Došlá pošta:. 

1) Dohoda pod č.j.:SMOl/ŽP/55/12158/2010/Jar ze dne 20.8.2010 ve věci užití ploch veřejné 
zeleně pro firmu Horstrav Olomouc s.r.o. – akce ul. Malinovského. 

2) Plán sběrových sobot – podzim 2010. 
3) Přehled činností TSMO a.s na měsíc září 2010.  
4) Dopis č.j.:SMOl/OPK/79/3206/2010/Be ze dne 3.9.2010. 
5) Dopis Mgr.Dagmar Holubové, Otnice ve věci dohledání vlastníka pozemku. 
6) Dopis elektronicky – na p. Strnadla ve věci možnosti poskytnou video z oslav 750 let 

Radíkova. 
7) Dopis elektronicky z odboru dopravy Magistrátu ve věci zajištění finančních prostředků na 

úpravu rigolů – ul. Na Pevnůstce na rok 2011. Závisí na rozhodnutí RMO (nové volební 
období).  

8) Dopis elektronicky – z majetkoprávního odboru Magistrátu – doplnění plánu na rok 2011-
oprava studny za prodejnou.  

 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis elektronicky na odbor investic p. Sonnewend ve věci odstranění nedodělků na stavbě 
ul. Malinovského – odesláno dne 20.9.2010. 

2) Dopis elektronicky z odboru dopravy Magistrátu ve věci požadavku na zajištění finančních 
prostředků na úpravu rigolů – ul. Na Pevnůstce na rok 2011.  

3) Dopis elektronicky na majetkoprávní odbor ve věci zahrnutí opravy studny do plánu r. 2011.  
4) Dopis č.j.:19/10 - Zv ze dne 26.8.2010 ve věci stanovení priorit investic pro KMČ Radíkov na 

rok 2011 a roky následující. 
5) Dopis č.j.:20/10 - Zv ze dne 26.8.2010 ve věci „Plán údržby na rok 2011 – oblast vodoprávní“. 
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Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- průběhu oslav 750 let Radíkova, dne 3.9. – slavnostní ukončení stavby ul. Malinovského a 
předání občanům - přítomnost primátora, náměstků a dalších významných hostů včetně medií 

- dne 4.9.2010 bohatý kulturní program, který kazilo deštivé počasí, přítomen byl krátce i hejtman 
olomouckého kraje Ing.Martin Tesařík 

- dne 5.9.2010 program pro seniory, pokračovala výstavka historických dokumentů 
- poděkování všem, kteří se na přípravě oslav podíleli především našim hasičů 
- připravuje se vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2010 – termín vydání cca 8.10. 
- sběrová sobota TSMO a.s. bude 16.10.2010, ale tentokráte již na parkovišti 
- sběr šrotu v sobotu dne 9.10.2010 – kontejner taktéž parkoviště 
- probíhajícím vandalismu a nutnosti na něj upozornit, bude požádána o součinnost MP 
- čekárna MHD byla TSMO a.s vzorně opravena, za což KMČ i občané děkují 

 
2)   Udržování pořádku v Radíkově  

Přítomní projednali i s ohledem na nynější pěkný vzhled Radíkova nutnost dodržování: 
- zákazu volného pobíhání psů a koní a nutnosti úklidu po psech a koních jejich 

majiteli. 
- zákazu jakýkoliv skládek materiálu na veřejném prostranství (komunikace, chodníky, 

zelené plochy). Totéž platí i pro rozkopávky. Na vše je nutno mít souhlas magistrátu. 
- zákazu pojíždění zelených ploch zejména v prostoru hřiště za prodejnou. 
- zákazu nevhodného parkování a vjíždění aut na chodníky. 
- dodržování povolené rychlosti jízdy vozidel. 

V těchto záležitostech spoléháme na podporu všech občanů, kteří mají rádi pořádek. Bude požádána 
o součinnost Městská policie. V tomto smyslu bude dán článek do Zpravodaje. 
 
 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        

  
 3) Nutno prověřit reálnost a nákladovost opravy herního prvku – jezevčíka na dětském hřišti u 

zvonice. Případná oprava bude možná až z rozpočtu KMČ v r.2011. 
 
                                                                                                  Zajistí: Ing. Bednář  
 

 
          
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 18.10.2010  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,15 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) 


