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

konané dne 18.10.2010  
 
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   
Nepřítomni:  p. Františka Prášilová - omluvena  
                     Ing. Miroslav Rešl - omluven                    
 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (20.9.2010) bez připomínek schválen. 
    

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
 Doposud se nepodařilo získat vyjádření od firmy, která by opravila herní prvek – jezevčík a to 

zejména reálnost opravy a náklady na opravu. Úkol trvá, není uzavřeno. 
 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta:. 

1) Emailová korespondence Mgr. Puhač ze dne 14.10.2010 ve věci schůzky předsedů KMČ. 
Termín 3.11.2010. 

2) Žádost o povolení akce „Závod psích spřežení na kárách“ ve dnech 13.-14.11.2010 od 
Hanácký mushers club. 

3) Program činností TSMO a.s. v městské části Radíkov na 10/2010. 
4) Informace o ukončení svozu bioodpadu a to dnem 24.11.2010. 
5) Dopis p. …………………. ve věci zajištění přístupové cesty k RD na ul. Náprstkova. 
6) Emailová korespondence ve věci výběrového řízení na obsazení místa pracovníka magistrátu 

na detašovaném pracovišti v Radíkově a Lošově. 
 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky na firmu Horstav a investorovi p. Sonnewendovi ve věci odstranění nedodělků na 
akci „Rekonstrukce Malinovského“. 

2) Emailová korespondence na Městskou policii ve věci zvýšení dohledu v Radíkově (pobíhání 
zvířat, psů, apod.) a projednání MP s majiteli zvířat. 

3) Odeslání protokolu o výměně vodoměru v objektu Náprstkova na SNO a.s.  
 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- problémech, které nastaly při výsadbě zeleně na ul. Na Pevnůstce. Zrušena výsadba 2 ks 
borovic (nevhodné místo u Morbitzerového – vysazeno jinde na území města). Projednáno  
s Ing. Štěpánkovou ponechání borovice u prodejny na severní straně. 

- schůzce předsedů KMČ. Hodnocení činnosti KMČ, kritika, návrhy na zlepšení, připomínky ke 
„Statutu KMČ“. Jednání proběhne dne 3.11.2010. 

- řešení osvětlení a rozhlasu v lokalitě výstavby nových RD „Pod bořím“. Projekt s tímto počítá. 
- nutnosti zajistit přes zimní období odstranění podrostů z ořechu na ul. Náprstkova, které 

zasahují až do vozovky. 
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- jednání s TSMO a.s. – p. Zívala ve věci dokončení úpravy povrchu komunikace na ul. Na 
Suchých loukách.   

- výsledcích voleb v městské části Radíkov. V neděli večer 17.10. bylo dáno do vývěsek. 
- ztrátě služebního mobilu pracovníkem TSMO a.s. 
- sběru šrotu, který provedl SDH Ol. - Radíkov a sběrové sobotě. 
- tom, že bude nutné zjistit termín ukončení svozu odpadu z chatových lokalit.  
- osudu komisí městských částí v novém volením období – není jasné, zda bude obměna složení 

naší KMČ 
 

2)   Opravné práce na majetku města v r. 2011 v Radíkově  
Rozpočet města na rok 2011 bude schválen novou RMO a ZMO v závěru roku.  Nyní není známá  
finanční částka pro KMČ. V roce 2011 je nutno řešit v Radíkově: 

- opravy rigolů především ulice Na Pevnůstce 
- opravu herního prvku 
- nový letecký snímek Radíkova a nová orientační mapa Radíkova 
- přesazení zeleně v prostoru parkoviště s ohledem na výstavbu parkovacího místa na 

soukromém pozemku 
 

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        
 
 

3)  Ing. Bednář připomenul nutnost dát do tisku novoročenku pro rok 2011. Na příštím jednání bude 
posouzen návrh. 

                                                                                                        Zajistí: Ing.Bednář, Ing.Zvěřina                                                          
                                                                               
4)  Přítomní byli seznámeni s dopisem p. ……………….. (urgence realizace obslužné komunikace 

k RD). KMČ nárokuje od r. 2003 na odboru investic vybudování komunikace, ale byly jiné priority 
dotýkající se celého Radíkova. Nejsou dořešeny majetkoprávní záležitosti – vlastnictví pozemků. 
KMČ se jeví reálná směna pozemků města s pozemkem soukromého subjektu (kladně 
předjednáno) s cílem vytvoření přístupové cesty k RD p. Procházkové L. Budoucí investici je 
nutno majetkoprávně včas připravit. KMČ doporučí možnou variantu směny. Odeslání dopisu  

 
                                                                                                         Zajistí: Ing.Zvěřina  
 

  
 5) Prověřit stav vysazené zeleně v prostoru Horního hřiště. 

 
                                                                                                  Zajistí: Ing.arch.Obenaus  
 

 6)  Zajistit montáž reproduktoru rozhlasu směrem na ul. Dolanská 
  
                                                                                                          Odpovídá: Ing.Zvěřina  

 
 
          
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 15.11.2010  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20,20 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) 


