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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 17.2.2014 
 
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 01/2014 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (20.1.2014) a 
konstatováno následující: 
Při jednání leden 2014 nebyly uloženy žádné úkoly formou usnesení. 
 

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky dne 24.1.2014 Dopis TSMO a.s. – p. Čech – obchodní zástupce. Cenová 
nabídka na opravy komunikací – místní část Radíkov. Navazuje na provedené místní šetření 
v 01/2014. 

2) Elektronicky dopis odboru ŢP ze dne 14.11.2013 od oddělení vodního hospodářství jako 
„Upozornění a výzva“ týkající se napojení nemovitostí na kanalizační systém.  

3) Objednávka č. OB00096/14/OVVI-KMČ ze dne 15.1.2014 – tisk Zpravodaje r. 2014 
4) Objednávka č. OB00110/14/OVVI-KMČ ze dne 15.1.2014 – tisk publikace Historie Radíkova 
5) Objednávka č. OB00109/14/OVVI-KMČ ze dne 15.1.2014 – zpracování publikace Historie 

Radíkova 
 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky nahlášení závad na veřejném osvětlení na portál TSMO a.s. 
2) Názor Ing. Bednáře a Ing. Zvěřiny, p. Prášilové (ostatní bez vyjádření) na návrh 

pronájmu/prodeje plocha hřiště s budovami a parkoviště u rybníka na Sv. Kopečku pro KMČ 
MČ Sv. Kopeček s tím, ţe rozhodující je vyjádření KMČ MČ Sv. Kopeček. 

 
Projednávaná problematika  

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

- dokončeném zpracování Radíkovského informačního zpravodaje č.1/2014, dáno do tisku, 
k odběru 19.2. 

- zpracovávání podkladů z dokumentů KMČ (Zpravodaj) pro publikaci o historii, širší výběr fotek 
z archívů KMČ tak, aby termín předání k 28.2.2014 pro doc. Papajíka byl dodrţen. 

- místním šetření se zástupcem odboru dopravy MMOl – p. Šulce dne 12.2. a to na přístupové 
komunikaci k chatové lokalitě na ul. Přehradní (II. řada chat) za účasti zástupců chatařů. Dle 
závěrů p. Šulce, nelze provést práce z opravných prostředků. Realizace varianty s moţností 
zabezpečení příjezdu auty je záleţitost několika mil. Kč (svaţitý pozemek, nutnost rozšíření 
stávající 3 m koridoru). Doporučen postup pro další jednání zástupců chatařů na OKaR MMOl 
o diskutovaných variantách. 

- o pochůzce zástupce MMOl odboru dopravy p. Šulce  dne 12.2.2014 na komunikacích, které 
byly navrţeny na opravné práce v roce 2014.   
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- odvolání předsedy KMČ MČ Sv. Kopeček p. Řeháka na jednání RMO v 02/2014, zvolení 
nového předsedy. 

- a seznámil přítomné s návrhem rozpočtu KMČ na rok 2014. 
 
 
2) Ing. Bednář informoval: 

- o moţném způsobu získání pohledu na Radíkov shora (letecký snímek apod.) pro publikaci 
Historie Radíkova. 

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            
 

1) Přítomní schválili Plán akcí KMČ č.21 Olomouc – Radíkov na rok 2014 (čerpání rozpočtu 
KMČ) – varianta č.1 k 17.2.2014.             

 
                                                                         

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 17.3.2014 v 19,00 hod.   

Jednání ukončeno v 19:40 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                            
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                            Komise městské části č. 21          
                                                                                 Olomouc - Radíkov 
                                                                            Předseda Ing. Jan Zvěřina                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Zápis obdrţí:  všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, 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                  
 
 
 


