
- 1 - 

Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 22.4.2015  
 
Přítomni:          Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                 Zahájení v 19,00 hod.   
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda    
                           p. Františka Prášilová  
                           p. Karel Jílek   
Nepřítomni:      Ing. Miroslav Rešl – tajemník                                       
(omluveni)        Ing. arch. Milan Obenaus 
                          p. Jaroslav Kováčik    
 
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné a sdělil důvody nepřítomnosti členů KMČ. K zápisu 
z jednání KMČ  9.3.2015 nebyly připomínky. 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 9.3.2015 a konstatováno 
následující: 

Ad1) jednání zástupce KMČ ve věci rekonstrukce objektu Náprstkova 1 s cílem rozšíření hasičské 
zbrojnice a klubu seniorů se připravuje. Je nutno prověřit priority odboru ochrany MMOl nastavené 
novou RMO. Úkol je trvalý – odpovídá Bednář, Zvěřina.                                   
Konferenční projednání rozpočtu KMČ č. 21 Ol.-Radíkov na rok 2015: 
- dne 3.4.2015 odeslání elektronicky všem členům KMČ MČ Radíkov pod č.j. 05/2015-Zv se 
zdůvodněním (poţadavek zařazení opravných prací na místních komunikacích do plánu na květen 
2015). V příloze el. pošty návrh rozpočtu MČ Radíkov a přehled nacenění opravných prací od TSMO 
a.s.  Termín na připomínky stanoven do 7.4.2015 elektronicky. Výsledek stanovisek: 6x bez 
připomínek, 1x bez vyjádření - po termínu doplněno kladné stanovisko.    
 

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

1) Elektronicky 27.3.2015 záznam z místního šetření na ul. Na Suchých loukách za účasti 
odboru dopravy (p. Šulc) a zástupci Lesů ČR s. p. LS Šternberk (p. Dostál, p. Novák), 
zástupci KMČ (Bednář, Zvěřina). 

2) Elektronicky 13.4.2015 pozvánka na schůzku členů KMČ za ČSSD s primátorem a členy RMO 
dne 27.4.2015. 

3) Elektronicky pozvánka na setkání předsedů KMČ s představiteli vedení města dne 29.4.2015.  
4) Elektronicky 15.4.2015 informace od odboru ŢP ve věci rozvozu kontejnerů na kovový odpad. 
5) Elektronicky dne 16.4.2015 sdělení odboru investic Ing. Šnajdr ve věci určení termínu na 

22.4.2015 místního šetření na místě samém jako přípravu na zpracování zadání pro výběrové 
řízení na dokumentaci. 

6) Elektronicky dne 22.4.2015 vyjádření MMOl - Ing. Štěpánkové ve věci zásahů do zeleně – 
(bude vydáno odborné stanovisko) při výstavbě oplocení u RD mezi parcelou č. 746 – ul. 
Malinovského a parcelou soukromou č. 437/1 vše k.ú. Radíkov u Olomouce. 

7) Elektronicky dne 22.4.2015 – upřesnění nabídky realitní kanceláře na reklamu v Radíkovském 
informačním zpravodaji. Do termínu vydání Zpr. Bude rozhodnuto o případné presentaci.  

8) Elektronicky průběţné informace od odboru dopravy k uzávěrám komunikací a objíţďkám ve 
městě Olomouci. Jsou aktuálně i na webu města Olomouce. 

9) Elektronicky – průběţná korespondence mezi předsedou a členy KMČ a odborem VVI – Mgr. 
Puhač. 

10) Elektronicky korespondence z Anglie/Wales z města Swensea o účasti hasičského druţstva 
profesionálů na Netradiční hasičské soutěţi dne 13.6.2015 v Olomouci - Radíkově. 
Korespondence i s místním SDH o v dané soutěţi.  
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Odeslaná pošta: 

1) Elektronicky dne 25.3.2015 korespondence na TSMO a.s. ve věci dočištění ulic Lošovská a 
Přehradní po zimním období. Bylo provedeno. 

2) Elektronicky 7.4.2015 zaslání souhrnu nacenění opravných prací na místních komunikacích 
s ţádostí o zařazení do plánu na květen 2015 na odbor dopravy – p. Šulc. 

3) Elektronicky dne 9.4.2015 dopis č.j.: 06/2015-Zv ve věci „Oznámení o konaných sportovních a 
hasičských akcích v městské části Olomouc – Radíkov v I. pololetí 2015“.  

4) Elektronicky korespondence na odbor investic – Ing. Šnajdr ve věci přípravy projektu na 
opravu vodárenské nádrţe.  

5) Elektronicky dne 16.4.2015 rozeslání podkladů k vodárenské nádrţi. 
6) Elektronicky dne 21.4.2015 – dotaz na Ing. Dostálovou TSMO a.s. ve věci moţnosti postřiků 

plevelů v trávnících na pozemcích města.     

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

- telefonickém sdělení firmy určené na opravné práce na místních komunikacích, ţe realizace 
proběhne pravděpodobně v období cca 15.6. – 15.7.2015.  

- tom, ţe odměny pro členy KMČ budou určovány dle nastavených kritérií (i docházka). 
- problematice zveřejňování přání občanům k ţivotnímu jubileu a nutnosti souhlasu dotčených 

se zveřejněním. Vzor souhlasu (dle Radničních listů č. 4 - duben) 2015 bude zveřejněn i 
v Radíkovském informačním zpravodaji č. 3.  

- nutnosti doplnit směrovky i vlastní označení ulice Pod Bořím v orientačním systému MČ 
Radíkov. Prověří Ing. Bednář. 

- tom, ţe dne 20.4.2015 byl na stanoviště kontejnerů u točny autobusů umístěn šedý kontejner 
na drobný kovový odpad. Informace byly i v Radíkovském informačním zpravodaji č. 2/2015 a 
jsou na samotném kontejneru a vývěsce na prodejně. Doba na vyhodnocení úspěšnosti akce 
se jeví jako příliš krátká. 

- jednorázovém vyčištění vodní plochy u hráze od plovoucích PET lahví, fólii a dřevin, které byly 
k hrázi naplaveny. S rybáři dohodnut úklid bioodpadu.        

- pochůzce/místním šetření dne 22.4.2015 kolem vodárenské nádrţe za účasti: odbor investic - 
Ing. Šnajdr, p. Neumanová a za odbor majetkoprávní p. Brázdová, za KMČ Zvěřina. Jedná se 
o přípravu zadání pro výběrové řízení na dokumentaci. Konstatováno, s ohledem na reálnost 
finančního krytí vlastní realizace dle zpracované studie z r. 2009 bude prioritou sanace břehů 
pod ulicí Přehradní a dále vše nutné dle zadání související bezprostředně s vypuštěním 
vodárenské nádrţe. Dle finančních moţností města budou následovat další etapy realizace 
prací.  

- zbytkovém počtu knihy Dějiny Radíkova, které budou ponechány jako záloha do budoucna. 
-  

2) Ing. Bednář informoval: 
- o akcích na fortu Radíkov v nejbliţším období.  
- o absenci stanoviska ČEZ Distribuce ke krátkodobým výpadkům proudu. Podklady zaslány, 

bude urgováno 
 

3) Pan Jílek upozornil: 
- na majetkoprávní problematiku opravných prací na místní komunikaci před vedlejší bránou do 
dvora místního hostince. Bude opětovně posouzena reálnost provedení opravy asfaltu, případně 
akce vyřazena z plánu na rok 2015.   

 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ            
1) Provést v součinnosti s odborem dopravy, odborem ŢP – odd. veřejné zeleně a OVVI 

mapování všech závad na realizované investiční akci „Malinovského“ a tyto uplatnit cestou 
odboru investic u vyššího zhotovitele stavby firmy Horstav spol. s r.o. Olomouc s ohledem na 
končící 5 - ti letou záruku.  

 
                                                           Termín do 15.5.2015                          Zajistí: Ing. Zvěřina  

                                                                                                                                    Ing. Bednář                                                          
 
Další řádné jednání KMČ č. 21 ve středu 20.5.2015 v 19,00 hod.   

Jednání ukončeno v 20.15 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zápis ověřil: Ing. Bednář                                                

 Komise městské části č. 21 
 Olomouc - Radíkov   

 Předseda Ing. Jan Zvěřina 
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Zápis obdrţí:   všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová, p. Jílek, 
                        Ing. arch. Obenaus – 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      
 


