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

konané dne 15.4.2013 
 
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 03/2013 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (18.3.2013) a 
konstatováno následující: 
Ad 1) – Jednání na majetkoprávním odboru ve 12 - tém týdnu proběhlo, bude dle příslibu svoláno 
jednání ve věci posouzení přístupu k chatám z ulice Přehradní po parcele č. 245 a z toho vyplývající 
případné změny v katastru nemovitostí. V návaznosti na toto jednání bylo odesláno v termínu 
stanovisko na majetkoprávní odbor dle zápisu z jednání KMČ 18.3.2013 a to k bodům 2a), 2b, 2c, 2d). 
                            
Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 
Došlá pošta: 

1) Dopis majetkoprávního odboru č.j.: MAJ-EM/40/2004/Sk ze dne 20.3.2013 ve věci pronájmu 
plochy – část parcely č.405/1 o výměře 4 m2   pro agenturu PROFIT. 

2) Dopis TSMO a.s. č.j. : TSMO/1647/2013 ze dne 26.03.2013 ve věci informací o činnosti 
TSMO a.s., o návrhu spolupráce s KMČ i předání kontaktů na odpovědné pracovníky TSMO 
a.s. 

3) Telefonický dotaz na předsedu KMČ v neděli dne 31.3.2013 od vedoucího služebny Policie 
ČR Velká Bystřice ve věci případných problémových stavů v obvodu působnosti KMČ č. 21 
Ol. – Radíkov. Sděleno, že zásadní problémy nejsou. 

4) Elektronicky 5.4.2013 od Mgr. Puhače přeposlaný dopis ve věci „Návrh výhledového řešení 
problematiky dětských hřišť – koncept k projednání“, od OKaR – Mgr. Vaculíková.   

5) Elektronicky i listině „Pozvánka na uzavřené divadelní představení pro členy všech KMČ“, jako 
poděkování za jejich práci na den 4.dubna 2013 v Moravském divadle Olomouc. 

6) Cenové nabídky zpracované obchodním zástupcem TSMO a.s. panem Čechem na 
dohodnuté akce (přeložka dopravní značky a označníku ul. Náprstkova, oprava poškozeného 
asfaltu ul. Náprstkova, úprava odvodnění na spojovací ulici Na pevnůstce – Zedníkova, 
úprava rigolu v návaznosti na štěrbinový sběrač u odbočení do ulice Pod Bořím.  

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky korespondence s panem Čechem – TSMO a.s. (cenové nabídky). 
2) Elektronicky korespondence na OVVI - Bc. Moničová a Mgr. Puhač ve věci projmu plochy pod 

plakátovacím válcem u prodejny MČ Radíkov. 
3) Elektronicky korespondence vč. fotodokumentace ohnuté mladé břízy na ul. Pujmanové na 

Ing. Štěpánkovou (odbor ŽP) a Mgr. Puhače (OVVI) 
4) Elektronicky dopis č.j.: 02/2013-Zv ze dne 6.4.2013 na ředitele SNO a.s. ve věci 

opravy/výměny okapů (úkapy vody a namrzání v zimním období na přístupovém 
bezbariérovém chodníku) a zatékání atiky před vstupem a její opravy.   

5) Elektronicky dopis č.j.: 03/2013-Zv ze dne 7.4.2013 ve věci investiční akce „Radíkov, ul. 
Malinovského, rekonstrukce komunikace a inž. sítí“ – uplatnění reklamace popraskané 
vozovky u zastávky nástup/čekárna. Odesláno na odbor investic, na vědomí ředitel TSMO 
a.s., a Mgr. Puhač – OVVI. Doplněno fotodokumentací. 
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Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o: 

- realizované plošné deratizace kanalizační sítě v MČ Radíkov, kterou provedla firma ze Zlína 
dne 12.4.2013. 

- o celkové výši zpracovaných nabídek, s tím, že je třeba, aby členové KMČ navrhli na příštím 
jednání vhodné další akce k realizaci v r. 2013. 

- telefonické informaci p. Hanzlíkové z odboru investic MMOl ve věci dalšího postupu a 
uplatnění reklamace odborem investic u zhotovitele stavby firmy Horstav Olomouc spol. s r.o. 

- nevhodném parkování na křižovatce Malinovského/Náprstkova, Na Pevnůstce a dalším 
parkování na chodnících. 

- možném dokončení opravných prací na místní zvonici. Bude osloven zhotovitel a požádán 
odbor majetkoprávní o vystavení objednávky. Zajistí Zvěřina  

- předpokládaném termínu doplnění herních prvků na naše minihřiště v 05/06 2013.  
- a požádal o zajištění opravy místního rozhlasu, znaku KMČ 

 
2) Místopředseda Ing. Bednář podal informaci o: 

- jednání na majetkoprávním odboru ve věci žádostí o pronájem/prodej pozemků města v MČ 
Radíkov. 

- ukončeném výběrovém řízení, které zabezpečoval odbor dopravy na provedení ořezu větví 
v lesním úseku na místní komunikaci mezi Sv. Kopečkem a Radíkovem vlevo. Proběhne 
koncem dubna 2013. 

- doplněném dopravním značení (zajistil odbor dopravy) směrem od pevnůstky (osazení 
místních tabulí, dopravní označení křižovatky ul. Na Pevnůstce, Vrchní a Pod Bořím, a 
doplnění dopravní značky na výjezd z ul. Pujmanové směr ul. Na Pevnůstce. 

- chystané pochůzce s Doc. Papajíkem – zpracovatelem publikace o historii Radíkova.  
- chystaných květnových oslavách ukončení 2. světové války na fortu Radíkov. 

 
3) Posouzení žádostí o prodej/pronájem části pozemků v majetku města Olomouce (vše 

v katastrálním území Radíkov u Olomouce) : 
 

a) č.j.: MAJ-EM/40/2004/Sk ze dne 20.3.2013 ve věci pronájmu plochy – část parcely 
č.405/1 o výměře 4 m2   pro agenturu PROFIT. KMČ doporučuje k pronájmu do r. 2023 
s tím, že je nutno požádat o vyjádření OVVI (je tam ve stavu majetku). Nutno ošetřit 
smluvně sedací prvek u plakátovací plochy. 

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        

1) Odeslat vyjádření KMČ k pronájmu dle bodu 3a) a připomínky ke koncepci dětských hřišť – 
výhled. 
                                                                                    Termín: do 22. dubna 2013                                                                                                 

                                                                                                 Zajistí:  Ing. Zvěřina  
 

2) Předložit na příštím jednání KMČ návrhy na další opravné práce – zajistí všichni.   
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 20.5.2013. 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 (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                  


