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

konané dne 21.3.2011  
 
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 (21.2.2011) bez připomínek schválen. 
     
V úvodní části předseda přivítal přítomné členy KMČ 
  

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
� Stanovisko KMČ k problematice osvětlení ul. Lošovská a nasvětlení zvonice na ul. Malinovského 

bylo odesláno na odbor dopravy magistrátu pod č.j.: 05/2005-Zv dne 28.2.2011. 
� Na dnešním jednání byl předložen návrh čerpání prostředků přidělených KMČ na rok 

2011. Bude uzavřeno po rozhodnutí RMO dne 22.3.2011 o přidělení prostředků na 
komunikace pro jednotlivé KMČ. Dále se prověří možnost finančního krytí opravy 
oplocení na hřišti za prodejnou. Definitivně se rozhodne na jednání KMČ v 04/2011. 

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

1) Dopis p. M. Procházkové ve věci „Uvolnění finančních prostředků KMČ na částečnou úpravu 
vjezdu do RD“  ze dne 7.3.2011. KMČ respektuje stanovisko v dopise z odboru investic. 

2) Elektronicky informace Mgr. Puhače o zaslání dalšího dopisu primátorovi občanem Radíkova. 
Text není KMČ znám. 

3) Dopisem harmonogram sběrových sobot – JARO 2011. 
4) Elektronicky informace od TSMO a.s. ze dne 24.2.2011 – reakce na nahlášení závady ve věci  

úklidu parkoviště na ul. Radíkovská na Sv. Kopečku směr Radíkov a požadavek na doplnění 
odpadkových košů. 

5) Elektronicky informace od TSMO a.s. ze dne 24.2.2011 – reakce na nahlášení závady ve věci  
špatného stavu povrchu komunikace ul. Na Pevnůstce od ul. Vrchní až po TV vysílač. 

6) Elektronicky od Ing. Štěpánkové – požadavek na KMČ ve věci mapování ploch ve vlastnictví 
města, které nejsou udržovány vč. ekonomického dopadu údržby na rozpočet města. 

7) Elektronicky odpověď nám. pimátora RNDr. Šnevajse na návrh KMČ na doplnění stavu KMČ 
č. 21 Ol.- Radíkov 

 
Odeslaná pošta: 

1) Dopis č.j.: 05/2011-Zv ze dne 28.2.2011 na odbor dopravy  jako „Vyjádření KMČ č.21 Ol.-
Radíkov k problematice osvětlení ul. Lošovská a nasvětlení zvonice na ul. Malinovského. 

2) Elektronicky hlášení závady – stav komunikace ul. Na Pevnůstce směrem k TV vysílači. 
3) Elektronicky hlášení závady – nutnost úklidu parkoviště na ul. Radíkovská na Sv. Kopečku 

směrem k Radíkovu, doplnění odpadkových košů. 
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4) Elektronicky odeslání návrhu na doplnění místní KMČ novým členem – odesláno nám. RNDr. 
Šnevajsovi a Mgr. Puhačovi 

 
 
Projednávaná problematika  
 

1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- jednání s Mgr. Puhačem. 
- tom, že úterý 22.3.2011 rozhodne RMO o složení KMČ a jejich případné obměně. 
- jednání s kandidátem na člena KMČ. 
- havarijní stavu oplocení u hřiště za prodejnou a nutnosti situaci řešit. Hrozí riziko úrazu. 
- špatném stavu vstupních dveří do objektu ul. Náprstkova 1. Nutná obnova nátěru. 
- určení místa u prodejny na přistavení kontejneru na textil k dalšímu využití pro potřebné. 
- tom, že bude nutné vyhodnotit zimní údržbu 2010/2011. 
- nutnosti dokončit úpravy nově osazených dveří na zvonici. 
- nutnosti prověřit vlastnictví klíčů a přístupového kódu do objektu KMČ u bývalých 

zaměstnanců magistrátu 
 
 
           
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ    
                     
2) Ing. Bednář připomněl nutnost posouzení rozkopávek na komunikacích v Radíkově – stav, 

případně provedení opravy. Bude jednat s TSMO a.s. Stále se nedaří zajistit opravu herního prvku 
– jezevčíka. Prověřit taktéž možnost získání prostředků na opravu hřiště. 

  
                                                                                         Prověří a zajistí: Ing. Bednář 
 
3) Ing. arch. Obenaus předložil návrh na doplnění vodorovné dopravní značky na komunikaci u 

místní hospody a na okraji Radíkova. 
                                                                                         Finanční náklady prověří: Ing.arch. Obenaus  
 
 
 
 
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 18.4.2011  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  
 
 


