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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 21.10.2013 
 
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 09/2013 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (16.9.2013) a 
konstatováno následující: 
Ad 1) Dopis s nesouhlasným stanoviskem KMČ ve věci odstranění dopravní značky B 11 byl zaslán 
na odbor dopravy Magistrátu, orgán st. správy na úseku pozemních komunikací, TSMO a.s. a na 
Městskou policii pod č.j.: 17/2013-Zv ze dne 21.9.2013 
 
Ad 2) Požadavky na opravné práce na úseku vodohospodářském na rok 2014 byly odeslány 
18.9.2013 pod č.j.: 16/2013-Zv na majetkoprávní odbor Magistrátu 
 
Ad 3) Výběr fotek na novoročenky 2014 byl členům KMČ odeslán elektronicky před jednáním KMČ 

10/2013. 
 

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

1) Elektronicky korespondence s obyvatelem z ul. Lošovské ve věci místní zvonice. 
2) Elektronicky korespondence od zpracovatele publikace o historii Radíkova. Podávání 

průběžných informací. 
3) Elektronicky Plán činnosti TSMO a.s. v MČ Radíkov v říjnu 2013. 
4) Dopis č.j.: SMOL/174467/2013/OZP/PZ/Sta ze dne 20.9.2013 ve věci „Požadavky KMČ č.21, 

sdělení. Týká se potvrzení našich požadavků na zimní údržbu, bude realizováno během 
zimního období 2013/2014 - zabezpečí TSMO a.s. 

5) Dopis č.j.: SMOL/186335/2013/OZP/PZ/Sta ze dne 08.10.2013 ve věci uplatnění požadavků 
na rozšíření údržby zelených ploch v MČ Radíkov a to na ul. Náprstkova, Přehradní, 
Pujmanové, Dolanská. Požadavky budou zařazeny do plánu údržby na rok 2014. 

6) Zápis o „Odevzdání a převzetí díla“ – opravné práce na místních komunikacích v r.2013, 
hrazené odborem dopravy MMOl. 

7) Elektronicky z odboru dopravy MMOl dopis č.j.:KRPM-125982/ČJ-2013-140506 ze dne 
2.10.2013 ve věci „Stanovisko DI k návrhu osazení DZ IP26a, b na MK ul. Na Pevnůstce 
v Olomouci-Radíkově. Závěr – ze strany Policie ČR „nelze doporučit“. Nutnost zpracovat 
projekt obytné zóny. 

8) Elektronicky požadavek na TSMO a.s. ve věci zajištění zeminy na úpravu plochy louky (vyjeté 
koleje) a travního semene na rok 2014. 

9) Elektronicky požadavek na TSMO a.s. ve věci možnosti napojení vánočního osvětlení na 
sloup veřejného osvětlení. 
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Odeslaná pošta: 
1) Dopis č.j.: 16./2013-Zv na odbor MJPR ve věci požadavků na opravné práce 

(vodohospodářská díla) na rok 2014. 
2) Dopis č.j.: 17/2013-Zv ze dne 21.9.2013 ve věci Nesouhlas se zrušením dopravní značky B 11 

s doplňkovou tabulí na ul. Na Pevnůstce. 
3) Dopis č.j.: 18/2013-Zv ze dne 25.9.2013 p………… (místnímu občanovi) ve věci označení 

zvonice, provedení opravných prací apod.  

 
Projednávaná problematika  
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o: 

- přejímce opravných prací na místních komunikacích provedených v 42. týdnu s panem 
Čechem – obchodní zástupce TSMO a.s. Práce bez závad. Limit 300 000,- Kč na rok  
dodržen. 

- vandalismu dětí, čekárna, rozkopané pytle s listím. Bude vyhlášeno MR. 
- jednání s p……………. ve věci propadu asfaltu u domovní přípojky na ul. Pujmanové. 

Reklamaci firma Horstav spol. s r.o. neuznala. 
- místní šetření se zástupcem f. SEKNE ve věci umístění zrcadla na ul. Na Pevnůstce. Po 

dohodě bude zrcadlo osazeno ještě v r. 2013. 
- Požadavku vedoucích družstva „Mladých hasičů“ na úpravu ploch podél Lošovského potoka 

na cvičební plochu pro nácvik družstva hasičů. Nutno dovést auto zeminy a osít trávou. Vše 
na jaře r. 2014.  

- námětovém cvičení SDH Hanáckého okrsku, které proběhlo v sobotu dne 19.10.2013 v MČ 
Radíkov (ul. Na Pevnůstce, přehradní, Vrchní. Podrobnosti doplnil p. Kovačík.  

 
2) Místopředseda Ing. Bednář informoval o: 

- stále neposečené ploše na ul. Na Pevnůstce směrem k lokalitě RD Pod Bořím. Byl projednán 
příslib na jednorázové zesečení cestou p. Večeřové a Ing. Štěpánkové. Bude urgováno. Rok 
2014 bude řešit KMČ po provedeném nacenění prací TSMO a.s. 

- nutnosti rozhodnout o čerpání položky „občerstvení“ z rozpočtu KMČ na rok 2013. 
- nutnosti  připravit vánoční výzdobu předem – počátkem 49. týdne s ohledem na dovolenou. 
- podkladech, které zaslal zpracovatel publikace o historii Radíkova a drobných problémech 

s fakturací 
- přípravě novoročenek, upřesněn počet, termín do konce listopadu 2013. 
      Byla vybrána fotka pro novoročenku 2014 k dalšímu zpracování. 

     

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
1) Zaslat podklady Mgr. Puhačovi pro vystavení objednávky na novoročenky 2014 a vyžádání 

návrhů od zpracovatele ke konferenčnímu odsouhlasení členy KMČ.   
                              
                                              Zajistí:  Ing. Bednář 
                                              Termín: 15.11.2013 

 
2) Urgovat realizaci opravy tabule s mapou MČ Radíkov v prostoru pevnůstky. 

 
                                                                                              Zajistí: Ing. Bednář 
                                                                                              Termín: 10.11.2013  
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 18.11.2013. v 19,00 hod.   

Jednání ukončeno ve 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, 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                  


