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

konané dne 20.2.2012  
 
Přítomni:       Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.            
                     Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                        p. Jaroslav Kováčik 
                        p. Františka Prášilová           
Nepřítomen: Ing. Jan Bednář – místopředseda – mimo ČR       
                            
Předseda přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého 
jednání (16.1.2012) bez připomínek schválen. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno 
následující: 
Bod 1) Byl předložen návrh čerpání rozpočtu na rok 2012 s tím, že upřesnění bude provedeno po 
nacenění opravných prací p. Čechem z TSMO a.s. Předpoklad uzavření rozpočtu na jednání KMČ 
v 03/2012. 
Bod 2) o instalaci odpadkových košů v lokalitě ul. Přehradní bylo požádáno, nahlášení stromů 
v prodloužení ul. Náprstkova k prověření stavu nahlášeno, provedena urgence ve věci stavu 
komunikace v prodloužení ul. Na pevnůstce (úsek nad ulicí Vrchní směrem k TV vysílači) u TSMO 
a.s., požádáno o nacenění prací na rigolech a položení obrubníku ul. Dolanská (p.Čech - TSMO a.s.) 
Bod 3) a bod 4) řeší Ing. Bednář, úkol trvá, informace bude podána na příštím jednání KMČ. 
  
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta:. 

1) Elektronicky ze dne 31.1.2012 informace Mgr. Puhače ve věci dalšího postupu ve věci  
položky rozpočtu města Olomouce na rok 2012 „Realizace investičních akcí dle požadavků 
KMČ“. 

2) Elektronicky informace p. Štenclové, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku 
pozemních komunikaci ve věci kvality zapravení rozkopávek.  

3) Elektronicky od p. Renáty Mackové ve věci povolení závodů psích spřežení na kárách. 
4) Elektronicky pozvání na jednání ZMO. 
5) Elektronicky informace o provedení ořezu habrů na ul. Lošovská, (zasahování do profilu 

komunikace). Informace odboru ŽP Magistrátu města Olomouce. 
6) Elektronicky – informace RNDr. Matzenauerové k osazení odpadkových košů na ul. Přehradní 

(bude na jaře).  
7) Elektronicky – požadavek KMČ Lošov ve věci posunu termínu jarních sběrových sobot. 
8) Dopis č.j.: SMOl/ŽP/55/7983/2011/Hu ze dne 13.1.2012 ve věci „První aktualizace 

kanalizačního řádu stokové sítě města Olomouce – MČ Lošov – rozšíření o MČ Radíkov“  a to 
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání.  

  
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky požadavek ze den 21.1.2012 na odbor dopravy Magistrátu – Ing.Pospíšilová ve 
věci zajištění ořezů větví z pozemků Lesy ČR s.p. do profilu místní komunikace v úseku 
Sv.Kopeček-Radíkov vlevo 

2) Dopis č.j.:01/2012-Zv ze dne 6.2.2012 na Magistrát města Olomouce odbor ŽP ve věci 
„Dosazení 2 ks odpadkové koše na psí exkrementy, ul.Přehradní  

3) Dopis č.j.02/2012-Zv ze dne 6.2.2012 na ředitele TSMO a.s. ve věci požadavku na opravné 
práce, komunikace r.2012 
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Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o : 

- návrhu předloženého rozpočtu KMČ na rok 2012. 
- probíhající zimní údržbě zeleně v MČ Radíkov. 
- řešení problémů s TSMO a.s. spojených se zimní údržbou, řešeno operativně. 
- úmrtí p.Zdeny Smrkové a požádal p.Prášilovou o smuteční hlášení. 

 
2) Tajemník KMČ Ing. Rešl požádal o změnu termínu jednání KMČ v 03/2012. Bude přesun schůze 

z 19.3. na 12.3.2012 
 

 
 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
K problematice posunu termínu jarních sběrových sobot na návrh KMČ Lošov se KMČ shodla, na 
ponechání obvyklého termínu jak byl v posledních letech s ohledem na skutečnost, že vývoj počasí je 
každý rok odlišný. Sběrová sobota byla určena na 28.4.2012. Diskutována byla i otázka svozu 
bioodpadu v zimním období, letos situace příznivá není.   
 
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 12.3.2012  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 20:00 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                     
                                                                           Komise městské části č. 21          
                                                                                 Olomouc - Radíkov 
                                                                            Předseda Ing. Jan Zvěřina                 
                                                                                                                            
Zápis obdrží: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, p. Kováčik - elektronicky)  
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                      vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                      Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                      Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                      Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov 


