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

konané dne 17.1.2011  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.            
                     Ing. Jan Bednář - místopředseda         
                     Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník                       
                     p. Věra Pospíšilová   
                     p. Františka Prášilová  
                     Ing. Miroslav Rešl 
Nepřítomen: p. Jiří Mazáč  - omluven                    
 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (13.12.2010) bez připomínek 
schválen. 
    

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
 Ing. Zvěřina požádal přítomné o posun termínu úkolu č. 4 a 5 z důvodů, že stále nejsou 

jmenovány nové KMČ. Bude řešeno až novou komisí po jmenování předsedy komise radou 
města a doplnění KMČ dalšími členy. 

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

1) Dopis č.j.: SMOl/OPS/42/5855/Hra ze dne 5.1.2011 ve věci: havarijní stav domu ul. 
Malinovského 25 (havarijní stav kotvení konzoly přípojky nn k RD p. ………….).  

2) Dopis p. M. ……………… – Žádost o úpravu vjezdu k RD 
3) Emailová korespondence od odboru dopravy ve věci uplatnění požadavků na opravy chodníků 

a komunikací 
4) Emailová korespondence odboru ŽP ve věci jednání s předsedy KMČ – nakládání 

s bioodpady ve městě Olomouci v r. 2011 – koná se dne 18.1.2011. 
5) Emailová korespondence MP ve věci schůzky předsedů KMČ Sv. Kopeček, Lošov, Droždín, 

Radíkov. 
6) Emailová korespondence sl. …………… ve věci vhodného prostoru – jízdárny pro koně. 

 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j.: 27/10-Zv ze dne 22.12.2010 na stavební odbor magistrátu ve věci „Havarijní stav 
domu v Olomouci – Radíkově na ul. Malinovského č.p. 95“ 

2) Dopis č.j.: 28/10-Zv ze dne 28.12.2010 ve věci „Oprava sloupu veř. osvětlení ul. Zedníkova – 
zajištění opravy 03-04/2011“ 

3) Dopis č.j.: 01/11-Zv ze dne 2.1.2011 ve věci: „Komunikace Na Suchých loukách m.č. Olomouc 
– Radíkov, kritický stav, namrzání natékající vody“ 

4) Dopisy v bodě 1), 2), 3) odeslány elektronicky na Mgr. Puhače – OVVI  
5) Elektronicky – žádost na TSMO a.s. o mimořádný odvoz černé skládky na ul. Na Suchých 

loukách a zajištění vyvážení odpadkových košů na ul. Přehradní 
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Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- jednání s Mgr. Puhačem, o stavu a pracovní době Detašovaného pracoviště v r. 2011, o další 
činnosti KMČ (závisí na rozhodnutí RMO), předpokládá se omezení provozu internetu (dořešení 
v únoru 2011).  

- jednání s p. …………na Suchých loukách ve věci kritického stavu (namrzání natékající vody) 
dne 31.12.2010 a další jednání na místě samém dne 3.1.2011 za účasti p. Zívaly (TSMO a.s.), 
p. Mareše a zástupce odboru dopravy magistrátu. 

- tom, že finanční prostředky pro KMČ nejsou zatím určeny, není objednán tisk Zpravodaje, zatím 
nebude vydávaný, vše odvislé od složení nové KMČ a jejího rozhodnutí.  

- připravovaném místním šetření na ul. Náprstkova, které bude svolávat majetkoprávní odbor na 
místě samém. 

2)   Ing. Bednář informoval o: 
      -  tom, že dosud nebyla provedena oprava napájení počítačové sítě internetového pracoviště v 

Radíkově, bude v krátké době řešeno  firmou, která instalaci prováděla (MICOS). 
      -  provedené uzávěrce prodeje mincí  (akce 750 let Radíkova) a tržbu protokolárně předal na OVVI 

– Mgr. Puhač. 
      - byla provedena demontáž vánočního osvětlení na objektu Náprstkova, pro příští rok nutná 

oprava. 
         
3)  Paní Prášilová podala informaci o jubilantech, kteří budou v roce 2011slavit výročí 70, 75, 80 let.  

 
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ                        
4)  Uplatnit požadavek na opravné práce na komunikacích ( ul. Na Suchých loukách, Na pevnůstce) 

do zaslaného formuláře v částkách předběžně projednaných na odboru dopravy magistrátu. 
 
                                                                                                        Zajistí: Ing. Zvěřina                                                          
 
5)  Prověřit na majetkoprávní odboru a na odboru ŽP možnosti řešení havarijního stavu břehů na 

vodárenské nádrži  Radíkov ul. Přehradní, které hrozí zejména při dlouhotrvajících deštích, 
sesuvem, (jsou zde uložené inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn).                                                                              

                                                                                                        Termín: 15.3.2011 (posunutý) 
                                                                                                         Zajistí: Ing. Zvěřina  
 
6)   Úkol č. 4 - z 12/2010 – po projednání s RNDr. Matzenauerovou bude uplatněn požadavek na 

odbor ŽP.  
                                                                                                          Zajistí: Ing.Zvěřina  
 
7)   Odeslat dopis ve věci úpravy vjezdu na odbor investic magistrátu k vyjádření. 
 

                                                                                       Zajistí : Ing.Zvěřina    
           
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 21.2.2011  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   
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  
                      vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                      Městská policie Olomouc 
                      Detašované pracoviště Radíkov  
 
 


