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

konané dne 21.2.2011  
 
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  
Nepřítomen: Ing. Miroslav Rešl (sl.cesta), omluven 
Nepřítomen: p. Jiří Mazáč  - omluven      
 
Hosté: Paní ………………………, pan………………………, občané Radíkova     
            Zástupci Městské policie p. Arnošt a p. Kovařík (příchod ve 20,00 hod.) 
 
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (17.1.2011) bez připomínek schválen. 
     
V úvodní části předseda přivítal přítomné a požádal občany o předložení svých požadavků: 

a) ……………………….(bydl. Ul. Malinovského) 
- požaduje uklizení nanesené hlíny na obslužné komunikaci k hrubému čištění (KMČ – 

bude uplatněno v jarních měsících u f. Horstav) 
- požadavek na úpravu odvodnění příkopy na ul. Na Pevnůstce v místě nájezdu do 

lokality výstavby RD  Pod Bořím (KMČ projedná s investorem stavby) 
- úklid po psech se neprovádí (KMČ upozorní cestou místního rozhlasu pejskaře, aby 

uklízeli) 
- požadavek na veřejnou schůzi občanů. (KMČ nevidí v současné době důvod ke 

svolání veřejné schůze. Možnost se poznávat mají občané na společenských akcí. 
Problematika konzultována dne 22.2.2011 na Magistrátu s Mgr.Puhačem.)  

- předložila svůj názor na řešení prvků mobiliáře u investiční akce Malinovského.  
b) ……………………..(bydl. ul. Lošovská).        

- přenesl své připomínky k osvětlení na ul. Lošovská 
- přednesl své připomínky k nasvětlení zvonice na ul. Malinovského 

k oběma bodům byl podán výklad Ing. arch. Obenausem na jednání KMČ, 
k problematice se zcela určitě vyjádří specialisté a odborné útvary Magistrátu.   
K slovnímu napadání a invektivám vůči členům KMČ a magistrátu se KMČ 
nevyjadřovala. 

  
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 

následující: 
 Ing. Zvěřina odeslal požadavek na opravné práce v r. 2011 na komunikace v městské části 

Radíkov na odbor dopravy magistrátu (ul. Na Pevnůstce, ul. Na Suchých loukách, přístup 
k chatám v lokalitě ul.Přehradní 

 Odbor ŽP prověřil možnost zajíždění popelářských vozů do lokality ul. Na Suchých loukách. 
Stanovisko TSMO a.s. je záporné – nemožnost otáčení svozového vozidla 

 Dopis p. ……………….. ve věci další úpravy vjezdu k RD byl postoupen odboru investic. Došlé 
stanovisko je negativní.  
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Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
 
Došlá pošta:. 

1) Elektronicky z odboru dopravy dopis ………………..ze dne 3.12.2010, který byl zaslán 
primátorovi. 

2) Dopis č.j.: SMOL/025784/2011/OI/RE/Chy ze dne 11.2.2011 ve věci „Žádost o úpravu vjezdu 
ul. Malinovského p. ………………“. 

3) Dopis č.j.: SMOl/OPS/42/5855/Hra ze dne 17.1.2011 ve věci: havarijní stav domu ul. 
Malinovského 25. Bylo konstatováno, že stav se zhoršil a byl informován ČEZ o nebezpečí 
vyplývající z možného pádu konzoly s přípojkou NN. Majitelé byli vyzváni k zabezpečení 
pozemku proti vstupu osob a sousedé byli upozorněni na nebezpečí při vstupu na pozemek. 

4) Dopis č.j.:SMOl/ODú109/324/2011/JK ze dne 15.2.2011 ve věci „Úprava účelové komunikace 
ve vlastnictví SMOl, parc. č.253, k.ú. Radíkov, obec Olomouc. 

5) Elektronicky – vyjádření odboru ŽP k obslužnosti lokality na Suchých loukách svozovým 
vozidlem na TKO. 

6) Elektronicky – Žádost o povolení závodů psích spřežení na kárách 26.-27.3.2011 centrum 
chata Pod Věží. 

7) Elektronicky požadavek odboru dopravy magistrátu na stanovisko KMČ k problematice 
osvětlení ul. Lošovská, ul. Malinovského - zvonice. 

8) Elektronicky korespondence odboru ŽP ve věci nakládání s bioodpadem v r. 2011, jarní 
sběrové soboty 2011, zahájení odvozu komunálního odpadu z chatových lokalit 

9) Elektronicky povolení k pořádání závodů psích spřežení od Obecního úřadu Dolany, Lesy ČR 
s.p. a Krajské veterinární správy Olomouc.  

 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j.: 02/11-Zv ze dne 19.1.2011 na odbor ŽP „Lokalita ul. Na Suchých loukách MČ 
Radíkov – prověření nakládání s TKO. 

2) Dopis č.j.: 03/11-Zv ze dne 19.1.2011 na odbor investic ve věci „Úprava vjezdu k RD ul. 
Malinovského  Ol. - Radíkov – postoupení požadavku ke stanovisku. 

3) Dopis č.j.: 04/11-Zv ze dne 23.1.2011 na odbor dopravy magistrátu ve věci „Požadavek KMČ 
č.21 Ol. - Radíkov na opravné práce, komunikace, chodníky na rok 2011“ 

 
Projednávaná problematika  
 
1) Předseda KMČ podal informaci o : 

- jednání s Městskou policií na Sv. Kopečku dne 27.1.2011 (účast KMČ Lošov, Sv.Kopeček, 
Droždín, Radíkov). 

- jednání dne 4.2.2011 ve věci přístupu k RD na konci ul. Náprstkova na místě samém. Přítomni – 
za magistrát Ing. Kličková, p. Šulcová (majetkoprávní odbor) Ing. Kmoníčková (odbor dopravy), 
zástupci vlastníka parcely č. 649 firma TOURIST CENTRUM s.r.o., p. …………..., Ing. Zvěřina.   

- chystaném místním šetření ve věci přístupu k chatám a na lokalitě na Suchých loukách s Ing. 
Kmoníčkovou.   

- zahájení svozu bioodpadu, sběrových sobotách a pod – viz. Radíkovský informační zpravodaj 
č. 1/2011. 

- územním rozhodnutí č. 9/2011 veřejnou vyhláškou „Radíkov, lokalita Pod bořím – zástavba RD“. 
KMČ není účastníkem řízení ani nedostala na vědomí. 

- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou  ve věci 
„Nová DTS, VNk a NNk“ KMČ není účastníkem řízení ani nedostala na vědomí. 

- nutnosti vhodně umístit kontejner na sběr textilu určeného k dalšímu použití (asi lokalita u 
prodejny). 

 
 

2)   Paní Prášilová přednesla požadavek na doplnění odpadkových košů na parkovišti na Sv. Kopečku    
směr Radíkov. Bude uplatněno přímo na TSMO a.s. 
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ÚKOLY Z JEDNÁNÍ    
                     
3)  Zaslat stanovisko KMČ na odbor dopravy k problematice osvětlení ul. Lošovská a k nasvětlení 

zvonice. 
                                                                                                        Termín: do 6.3.2011 
                                                                                                        Zajistí: Ing. Zvěřina                                                          
 
           
 
4) Připravit návrh čerpání prostředků přidělených KMČ na rok 2011, tak aby na jednání 03/2011. 

členové KMČ obdrží návrh předem.  
                                                                                                        Zajistí: Ing.Zvěřina   
 
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 21.3.2011  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 21,05 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 – Bc. Jakub Pešata (elektronicky) 
 
 
 
 
 


