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

konané dne 18.2.2013 
 
Přítomni:     Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                             Zahájení v 19,00 hod.   
                   Ing. Jan Bednář – místopředseda     
                   Ing. Miroslav Rešl – tajemník  
                      p. Jaroslav Kováčik   
                      p. Františka Prášilová         
       
      K zápisu z jednání KMČ 01/2013 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (21.1.2013) a 
konstatováno následující: 

 
Ad 1) – technické řešení opravy místní rozhlasové ústředny projednáno s odbornou firmou, bude 
vystavena objednávka na realizaci 
Ad 2) – Korespondence z roku 2012 ve věci dořešení dopravního značení v MČ Radíkov byla 
opětovně přeposlána cestou vedoucí odboru dopravy Ing. Pospíšilové s opakovaným požadavkem na 
řešení. Dále bude jednáno osobně. 
Ad 3) – Rozpočet KMČ na rok 2013 byl na jednání dne 18.2.2013 schválen. V případě vyvolaných 
nutných změn bude o rozpočtu opětovně jednáno.    

                            
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
 

Došlá pošta: 
1) Objednávka č. OB00131/13/OVVI-KMČ ze dne 16.1.2013 ve věci – Tisk Radíkovského 

informačního zpravodaje v roce 2013. 
2) Objednávka č.OB00298/13/OVVI-KMČ ze dne 6.2.2013 ve věci Zpracování podkladů pro 

publikaci o historii Olomouce - Radíkova – 1. část pro rok 2013. 
3) Dopis č.j.: SMOl/10945/2013/OKR/UPA/Gal ze dne 21.1.2013 ve věci „Oznámení o veřejném 

projednávání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC – termín pro ukončení připomínek do 
12.3.2013.  

4) Dopis č.j.: SMOl/ŽP/55/235/2013/Ste ze dne 4.2.2013 ve věci „Kácení stromu – ul. Náprstkova 
10 – sdělení“. 

5) Dopis občana MČ Radíkov ve věci aktivit místního SDH Olomouc – Radíkov ze dne 
18.2.2013. 

6) Pozvánka primátora na jednání ZMO dne 25.2.2013 v 9:00 hod. s programem.   
7) Zaslání mapky trasy závodů psích spřežení ve dnech 16.-17.3.2013 od p. Mackové. 
8) Dopis KMČ Svatý Kopeček ve věci problematiky využití objektu a další perspektivy 

fotbalového hřiště (pro informaci). 
9) Elektronicky – z 24.1.2013 leták HZS Olomouckého kraje – leták ve věci padání sněhu ze 

střech. 
10) Elektronicky - 25.1.2013 korespondence ve věci sběrových sobot v r. 2013. 
11) Elektronicky – z 18.2.2013 – od Mgr. Puhače ve věci nasazení radarů pro měření rychlosti na 

kritických komunikacích. 
12) Elektronicky - ze  7.2.2013 dopis ve věci pátrání po rodových předcích (tzv. familianti). 
13) Elektronicky – z 8.2.2013 korespondence ve věci zajištění kácení stromů v lokalitě směr 

Požár, jako prevence před pádem stromů na vedení 22 kV. Příslib Lesů ČR na kácení 
v 04/2013. 
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14) Elektronicky – 14.2.2013 korespondence ve věci ořezu větví stromů na místní komunikaci 
Radíkov – Sv. Kopeček (s odborem dopravy – Ing. Pospíšilová, a zástupci Lesů ČR s.p.).      

15) Elektronicky – ze dne 8.2.2013 ve věci opravy ústředny místního rozhlasu. 
16) Elektronicky z 1.2.2013 dotaz od MMOl. ve věci „Pohyb bezdomovců v lokalitě MČ Radíkov“. 
17) Elektronicky – ze 14.2.2013 – návrh dispozičního řešení doplnění herních prvků na mini 

dětské hřiště v MČ Radíkov včetně cenové nabídky. 
 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky – stanovisko KMČ k problematice sběrových sobot (jejich opodstatněnost). 
2) Elektronicky – 15.2.2013 vyjádření k návrhu doplnění herních prvků na dětské minihřiště Mgr. 

Vaculíková. 
3) Elektronicky – 29.1.2013 podklady pro hlášení místního rozhlasu pro Bc. Pešatu. 
4) Elektronicky – 1.2.2013 sdělení pro Mgr. Puhače k problematice bezdomovců. 
5) Elektronicky – 5.2.2013 odeslání zpravodaje 1/2013. 
6) Elektronicky – na Bc. Pešatu – nefunkčnost/nedostupnost schránky KMČ Ol.- Radíkov. 

 
Projednávaná problematika  
 

1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o: 
- místním šetření dne 7.2.2013 ve věci doplnění herních prvků na minihřišti ul. Náprstkova 
- dopisu občana a seznámil s textem přítomné. Byl dohodnut další postup. 
- problematice sběrových sobot, není dostatek finančních prostředků pro segment nakládání 

s odpady. 
- rozpočtu KMČ na rok 2013, připomínky doplněny, varianta rozpočtu 2013 č. 1 byla 

odsouhlasena. V případě řešení aktuálních potřeb bude o rozpočtu opětovně jednáno. 
- návrhu územního plánu města Olomouce, který lze připomínkovat v termínu do 12. března 

2013. 
- dvou návrzích na doplnění herních prvků a předložil vizualizaci. KMČ odsouhlasila a 

doporučuje k realizaci doplnění věže se skluzavkou a pružinové houpadlo v prostoru 
dnešního minihřiště, nesouhlasí s prvky (pružinové houpadlo) v  blízkosti asfaltové plochy 
hřiště kde je výběhová zóna při sportu – nohejbal, kopaná. Předpokládané náklady (dodávka, 
montáž) cca 100 000,- Kč. 

- a předložil výběr podkladů a informací z návrhu územního plánu dotýkající se MČ Radíkov, 
z diskuse vyplynulo, že bude podán ze strany KMČ návrh na změnu (námitka): 

a) ve věci řešení lokality budoucího sportoviště v návaznosti na textovou část lokalita 22 
(Radíkov) bod 4.10.22 str. 265 a 267 dokumentu „Odůvodnění územního plánu 
Olomouc“.  

b) k zapracování rozšíření plochy smíšené obytné do plochy veřejného vybavení o 
plochu rozšíření půdorysu objektu Náprstkova 1. 

c) k návrhu spojovací ulice Na Pevnůstce – Zedníkova jako pěší doprava.      
  
2) Ing. Bednář podal podrobnou informaci o : 

     -  jednání s odborem dopravy magistrátu  ve věci ořezů větví stromů zasahujících do profilu   
místní komunikace Radíkov – Sv. Kopeček 

     - jednání s Lesy ČR s.p. ve věci kácení stromů na okraji lesa v lokalitě Požár  z důvodů 
eliminace rizik pádu stromů na vedení 22 kV (případ z r. 2010) 

     -  problematice návrhu územního plánu (lokalita RD Pod Bořím), s tím, že k tomuto návrhu 
bude místní občanská iniciativa podávat námitku.    

-  technickém řešení opravy místní rozhlasové ústředny včetně ceny a požádal předsedu o 
zaslání požadavku na vystavení objednávky (Mgr. Puhač) na servisní firmu 

 
3) Pan Kováčik předložil požadavek na finanční příspěvek  na sportovní akci konanou v Radíkově. 

Doporučuje se ověřit ještě možnost grantu na magistrátu. Odsouhlaseno. 
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 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ   
                      

1) Předložit námitky KMČ č.21 Olomouc – Radíkov k návrhu územního plánu dotýkající se MČ 
Radíkov 
 
                                                                                   Termín: do 8. března 2013                                                                                                 

                                                                                                 Zajistí: Ing. Zvěřina  
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 18.3.2013  v 19,00 hod.   
Jednání ukončeno v 20:35 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                  


