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

konané dne 16.7.2012  
 
Přítomni:     Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.   
                   Ing. Jan Bednář – místopředseda       
                   Ing. Miroslav Rešl – tajemník                       
                      p. Jaroslav Kováčik 
                      p. Františka Prášilová           
                                 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (18.6.) a konstatováno 
následující: 
 
Ad1) S ohledem na skutečnost, že KMČ obdržela písemné stanovisko k problematice nenatékání vody 
do ul. vpustí až v sobotu 14.7.2012 určuje se nový termín pro odeslání dopisu na odbor investic a 
odbor ochrany na 30. týden. 
Ad2) Posouvá se i termín na urgenci jednání ke změnám v dopravním značení taktéž na 30. týden. 
 
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta:. 

1) Vystavení objednávky č.j.: OBO1310/12/OVVI-KMČ ze dne 13.6.2012 na opravné práce na 
místní zvonici. 

2) Vystavení objednávky č.j.: OBO1311/12/OVVI-KMČ ze dne 13.6.2012 na zápůjčku TOI na 
hasičskou soutěž. 

3) Vystavení objednávky č.j.: OBO1312/12/OVVI-KMČ ze dne 13.6.2012 na zápůjčku stanu a 
setů na oslavy 120 let SDH Olomouc – Radíkov . 

4) Dopis občanky ve věci připomínek k odvodu dešťové vody z místních komunikací. 
5) Elektronicky plán činnosti TSMO a.s. na 07/2012 v MČ Radíkov.  
6) Elektronicky příspěvky do Zpravodaje – Mgr. Machová, Petr Bernard, RNDr. Matzenauerová, 

Karel Morbitzer, Ing. Bednář. 
 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky stanovisko KMČ k sečení ploch s žádostí o dokončení úklidu a nastavení termínu 
další seče k oslavám 120 let SDH Ol. – Radíkov. 

2) Elektronicky poděkování p. Brázdové (odbor majetkoprávní) za provedené práce na ul. 
Dolanská.  

3) Elektronicky požadavek na TSMO a.s. k přemístění označníku městského informačního 
systému (důvod - soukromý pozemek) na křižovatce Malinovského – Náprstkova – Na 
Pevnůstce. 

 
 
Projednávaná problematika  
 

1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o: 
- vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.4/2012. 
- programu oslav 120 let místního SDH (je podrobněji ve Zpr. 4/2012). 
- devastaci objektu čekárny. 
- stavu opravných prací na místní kapličce. Bude nutno dokončit v roce 2013 po proschnutí 

zdiva vč. konečné povrchové úpravy vnitřních i vnějších omítek, opravy dveří a dlažby 
v interiéru. 

- nutnosti obnovit nápisy na skříňkách KMČ (zajistí Ing. Bednář). 
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- přislíbené opravě asfaltu u brány na dvůr do místní hospody (nedodělek po kanalizaci). 
- systému odměn pro členy KMČ.  
- nutnosti upozornit stavebníka RD na ul.Dolanská na provedení úpravy odvodňovacích rigolů 

do původního stavu. 
- havárii na domovní přípojce vody na ul. Zedníkova, zásahu místních hasičů – čerpání vody ze 

sklepa. Upřesnil Ing. Bednář. 
- pilotním projektu odboru ŽP/odpady a TSMO a.s. na zlepšení systému třídění plastů 

z komunálního odpadu. Bude anketa mezi občany, odevzdání lístků v prodejně. 
 

2) P. Kováčík a Ing. Rešl upozornili na skutečnost, že pravděpodobně nejsou doplňovány pytlíky na 
psí exkrementy u odpadkových košů. Současně z diskuse vyplynulo, že doposud nebylo 
realizováno přislíbené dodání odpadkových košů na psí exkrementy na ul. Přehradní – projedná 
předseda KMČ s odborem ŽP a TSMO a.s.  

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
 
1) Odeslat v návaznosti na podání občanky dopis na příslušné odbory magistrátu ve věci 

presentovaných problémů s odváděním srážkových vod – nový termín 30. týden. 
 

                                                                                                                 Zajistí: Ing. Zvěřina 
 
2) Urgovat termín místního šetření u odboru dopravy a TSMO a.s. ve věci úprav na dopravním 

značení v MČ Radíkov, ořezu zeleně zasahující do místní komunikace Sv. Kopeček – Radíkov.  
 
                                                                                                                       Zajistí: Ing. Zvěřina  
 
3) Zpracovat podkladový materiál pro nám. primátora Mgr. Machovou týkající se rekonstrukce objektu 
Náprstkova s cílem vytvoření vhodnějších podmínek pro práci Klubu seniorů (počet členů 48, 
kapacita 26), zlepšení podmínek pro činnost místního SDH. Bude dáno na odbor sociální, odbor 
ochrany a nám. primátora. 

                                                                                                                        Zajistí: Ing. Zvěřina  
 
                                              
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 20.8.2012  v 19,00 hod.  
Jednání ukončeno v 19:50 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                     
                                                                           Komise městské části č. 21          
                                                                                 Olomouc - Radíkov 
                                                                            Předseda Ing. Jan Zvěřina                 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
Zápis obdrží: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, p. Kováčik, p. Prášilová - elektronicky)  
                      Náměstek primátora RNDr. Šnevajs (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 


