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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 18.11.2013 
 
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 10/2013 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (21.10.2013) a 
konstatováno následující: 
Ad 1) Specifikace objednávky na zhotovení novoročenek byla v termínu odeslána na OVVI – Mgr. 
Puhač.  
Ad 2) Ing. Bednář provedl urgenci opravy tabule s orientačním plánem MČ Radíkov v lokalitě 
pevnůstky. Zhotovitelem byl potvrzen termín do 30.11.2013.  
. 

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

1) Elektronicky odpověď náměstkyně primátora Mgr. Machové ve věci přípravy plánu investic na 
rok 2014. 

2) Elektronicky informace KMČ MČ Sv. Kopeček ve věci odstranění závad na krajské komunikaci 
ul. Radíkovská a dobudování chodníků na ul. Dvorského.  

3) Elektronicky korespondence z 7.11.2013 od MEDIA DATA EXEKUTIVE, MEDIA DATA 
SYSTÉM PRAHA ve věci podání informací o vydávání a zaslání výtisku Radíkovského 
informačního zpravodaje. 

4) Elektronicky korespondence od odboru majetkoprávního PhDr. Slezáková ve věci podání 
informací k dopisu zaslaného občanem ve věci místní zvonice. 

5) Přeposlaná korespondence od Ing. Černého - KMČ MČ Sv. Kopeček ve věci stavu lesa 
v okolí Sv. Kopečka i Radíkova. Kácení, krádeţe dřeva, nutnost postavení závor apod. 
s výzvou k jednání s Lesy ČR s.p. 

6) Elektronická korespondence od OVVI – Mgr. Puhač k ţádosti o zajištění finančních prostředků 
na větší opravu místního rozhlasu (porucha zemního kabelu směr ul. Zedníkova).   

7) Elektronická korespondence s Ing. Dostálovou ve věci hrabání listí v MČ Radíkov, zajištění 
odvozu apod. 

8) Elektronicky informace přeposlaná od OVVI ve věci mimořádného svozu bioodpadu a to 
v Radíkově dne 15.11.2013. 

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky korespondence 7.11.2013 na ředitele TSMO a.s. ve věci provedení drobných 
oprav na zádlaţbě (ţulové kostky) odbočujících komunikací Pujmanové, U Skalky, Lošovské) i 
chodnících na ul. Malinovského.  

2) Elektronicky dotaz na náměstkyni primátora Mgr. Machovou ve věci rozhodnutí RMO o 
zařazení do plánu investic r. 2014 zpracování projektu na opravu objektu Náprstkova 1 MČ 
Radíkov. 

3) Elektronicky 13.11.2013 poţadavek na vedoucího. úseku veřejného osvětlení na úpravu pro 
vánoční osvětlení u zvonice. 

4) Elektronicky poţadavek na ředitele MP na obnovení zapáskování ruiny objektu Malinovského 
č. 25. 
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5) Dopis č.j.: 20/2013-Zv ze dne 7.11.2013 ve věci Vyjádření KMČ MČ Radíkov k dopisu p…… 
ze dne 4.10.2013. Stanovisko naší KMČ pro odbor majetkoprávní PhDr. Slezáková. 

6) Elektronicky korespondence na odbor ŢP – Ing. Štěpánková ve věci kácení/zásahu do zeleně 
v lokalitě úvozové cesty v prodlouţení ulice Náprstkova a dodatečné zařazení ořezu keřů 
zasahujících do chodníku na ul. Malinovského u RD orient. č. 25 vč. fotodokumentace.  

 
Projednávaná problematika  

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

- závaţnější poruše místního rozhlasu, opravných pracích firmou p. Foukala i o moţném 
technickém řešení. Nyní provoz rozhlasu moţný v nouzovém reţimu. Bude provedeno 
nacenění technického řešení a práce dle situace realizovány ještě letos nebo v r. 2014 po 
dohodě s Mgr. Puhačem. 

- konferenčním projednání případu „místní zvonice“ s členy KMČ. Z názorů členů KMČ na 
rozhodující problémy byla sdělena odpověď na MMOl – PhDr. Slezákové. Konečné stanovisko 
občanovi sdělí MMOl. 

- provedené aktualizaci stránek KMČ MČ Radíkov na webu města. 
- přípravě na vánoční koledování 6.12.2013. Bude jednáno ještě s mladými hasiči.  
- nutnosti připravit vánoční výzdobu na budovu Náprstkova 1 předem. Dohodnut termín 

2.12.2013 - zajistí Bednář, Zvěřina   
- nutnosti nákupu obálek na novoročenky a asi i vánoční osvětlení.  
- zajištění vánočních balíčků – odpovídá p. Prášilová. 
- vyasfaltování cca 80 m komunikace ul. Přehradní. 
- jednání s firmou SEKNE ve věci instalace zrcadla na ul. Na Pevnůstce. Chybí zatím 

rozhodnutí orgánu státní správy na úseku pozemních komunikací MMOl.  
- přípravě vydání  Radíkovského informačního zpravodaje č.6/2013 těsně před Vánocemi.   

,  
2) Místopředseda Ing. Bednář informoval o: 

- konečné podobě novoročenek 2014  
- víkendových závodech orientačních běţců (23.11. od 10 do 15 hodin) se shromaţdištěm 

v restauraci U Pulce a zvýšené dopravě v Radíkově. 
-  (23. - 24.11.) v lokalitě pevnůstky a zvýšené dopravě v Radíkově. 
- urgenci na odboru dopravy a na stavebním úřadě MMOl ve věci vydání rozhodnutí pro firmu 

SEKNE (zrcadlo). 

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ                        
 

1) Připravit stanovisko KMČ ve věci lesů v okolí Radíkova a zaslat na KMČ MČ Sv. Kopeček.   
                              
                                              Zajistí:  Ing. Bednář, Ing. Zvěřina  
                                              Termín: 30.11.2013 

 
 
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 16.12.2013. 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 obdrţí:   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                  


