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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 12.1.2015 
 
Přítomni:          Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                  Zahájení v 19,00 hod.   
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda    
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník           
                           p. Jaroslav Kováčik    
                           p. Františka Prášilová  
       
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné. K zápisu z jednání KMČ 12/2014 nebyly připomínky. 
 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (16.12.2014) a 
konstatováno následující: 

 
Ad 1) Termín úkolu č.1) z usnesení zápisu 12/2014 se posunuje na nový termín 31.1.2015. 
  

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Elektronicky novoročenky od náměstka primátora JUDr. Majora, MBA a Mgr. Horváta 
z Městské policie Olomouc. 

2) Novoročenky 2015 pro KMČ a občany MČ Radíkov zaslali: primátor doc. Mgr. Antonín 
Staněk, Ph.D., náměstek primátora PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora Ing. Jaromír 
Czmero, RNDr. Ladislav Šnevajs, radní Mgr. Filip Ţáček, starosta obce Radíkov u Hr. Lubomír 
Foltýnek 

3) Elektronicky 12.1.2015 sdělení sociálního odboru MMOl ve věci péče o seniora  – odpověď na 
poţadavek KMČ na řešení současného stavu. 

4) Elektronicky 12.1.2015 korespondence od člena výboru místního SDH Olomouc-Radíkov ve 
věci činnosti místního SDH v roce 2015.  

5) Elektronicky 31.12.2014 instrukce odboru VVI – Mgr. Puhač ve věci problematiky vrácení 
daně za rok 2014 pro členy KMČ - důchodce. 

 
Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky poţadavek na provedení opravy plynového topidla v objektu Náprstkova 1 v MČ 
Radíkov 

2) Elektronicky sdělení a poţadavek na odbor sociální MMOl ve věci řešení situace se starším 
samostatně ţijícím občanem na ul. Malinovského. 

3) Interní korespondence na členy KMČ – operativní řešení problémů, předávání informací. 

  
Projednávaná problematika  

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

- návrhu priorit na opravné práce na místních komunikacích. Bude navazovat na finanční 
prostředky přidělené komisím městských částí v r. 2015 a dále na prostředky odboru dopravy 
MMOl. Byl presentován návrh priorit. V návaznosti na provedené nacenění obchodním 
zástupcem TSMO a.s., a přidělení finančních prostředků od odboru dopravy bude následně 
rozhodnuto, které opravy budou realizovány. 
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- tom, ţe zatím závěry z jednání vedení města s předsedy KMČ nejsou k dispozici, KMČ 
pokračují v činnosti ve stávajícím sloţení, případné změny lze očekávat ze strany vedení 
města cca v měsíci březen/duben 2015. 

- zastoupení vedení města na výroční volební schůzi SDH Olomouc - Radíkov. Přítomni – 
náměstek primátora JUDr. Major, MBA, člen ZMO Mgr. Machová, vedoucí odboru ochrany 
MMOl. Ing. Langr. Dále za OSH V. Švubová, zástupci sborů Hanáckého okrsku a další hosté. 

- objednané opravě plynového topidla v budově Náprstkova 1 – realizace 13.1.2015.    
 

2) Ing. Bednář informoval o:  
 - jednání a korespondenci se sociálním odborem MMOl, o jednání s obvodní lékařkou i o návštěvě 

u osamoceně ţijícího občana na ul. Malinovského a současném, dle nás, jeho špatném 
zdravotním stavu. 

- opakujících se výpadcích v dodávce elektrické energie a problémech z toho plynoucích. 
 

3) Pan Kováčik informoval: 
- o neformálním setkání členů místního SDH dne 10.1.2015, termíny akcí a další činnosti SDH. 

   - o současném provozování místní hospody U Pulce 
 

4) Paní Prášilová informovala o ţivotních jubilejích místních občanů v roce 2015. 
  

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            
 

1) Odeslat na MMOl dopis s analýzou současného stavu zeleně na parcele č. 327 k.ú. Radíkov u 
Olomouce s ţádostí o řešení této „ostudy“ Radíkova (ul. Na Pevnůstce). 

 
                                                    Nový termín odeslání do 31.1.2015               Zajistí Ing. Zvěřina  

                                                                                                                                         Ing. Bednář     
 

2) Odeslat dopis na ČEZ Distribuce ve věci  krátkodobých výpadků elektrické energie. 

 
                                                              Termín odeslání do 31.1.2015               Zajistí Ing. Bednář 
                                                       
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 16.2. 2015 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, pí. Prášilová – elektronicky)   
                      Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                      Člen RMO Mgr. Filip Ţáček (elektronicky)  
                      vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                      Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                      Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                      Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov      
 
 
 


