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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 15.7.2015  
 
Přítomni:         Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                Zahájení v 19,00 hod.       
                        Ing. Jan Bednář – místopředseda 
                        Ing. Miroslav Rešl – tajemník                                                                                      
                          p. Jaroslav Kováčik   
                        Ing. arch. Milan Obenaus                                                    
                           p. Františka Prášilová 
Nepřítomni:        p. Karel Jílek   
                                                  
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné. K zápisu z jednání KMČ  17.6.2015 nebyly připomínky. 
 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 17.6.2015 a 
konstatováno následující: 

Ad 1) Připravit a předjednat reálnost opatření pro ulici Na Pevnůstce s cílem zklidnění dopravy 
včetně cyklistické. Akce r. 2016. Úkol trvá s termínem 30.9.2015. Ing. arch. Obenaus podal 

k dané věci krátkou informaci. 
Ad 2) Dořešit značení ulice POD BOŘÍM a směrových šipek, v provedení jako značení celého 
Radíkova a zajistit montáž. Požádán OVVI o vystavení objednávky na směrové šipky dle cenové 
nabídky. Dle sdělení Ing. Bednáře jsou směrové šipky vyrobeny. Vlastní tabule s názvem ulice 
bude řešena v r. 2016.   

 
Konferenční projednání: dne 19.6.2015 proběhlo konferenční projednání (elektronicky) dopisu č.j.: 
SMOL/123807/2015/OMAJ/MRPD/Lex ze dne 11.6.2015 ve věci „Žádost o sdělení stanoviska 
k darování ideálních podílů nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Olomouce – Ing. 
Holuša“. Závěr: K dané věci se kladně vyjádřilo 5 členů (bez připomínek), 2 členové bez vyjádření. 
   

Došlá a odeslaná  pošta  (seznámení přítomných). 

 
Došlá pošta: 

1) Dopisu č.j.: SMOL/123807/2015/OMAJ/MRPD/Lex ze dne 11.6.2015 ve věci „Žádost o sdělení 
stanoviska k darování ideálních podílů nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Olomouce – Ing.Holuša“. 

2) Elektronicky 26.6.2015 vyjádření ředitele Hřbitovy města Olomouce k problematice údržby 
hřbitova na Sv. Kopečku.. 

3) Elektronicky 26.6.2015 dopis TSMO a.s. – plán prací na červenec 2015 v MČ Radíkov 
4) Elektronicky 27.6.2015 nacenění opravných prací od TSMO a.s. - p. Čech dodatek r. 2015 
5) Elektronicky 29.6.2015 OVVI – Harmonogram opravných prací na komunikacích v 07/2015. 

Podklad odboru dopravy 
6) Elektronicky 30.6.2015 – vyjádření odboru investic p. Neumanová, příprava zadání na projekt 

vodárenská nádrž Radíkov 
7) Elektronicky 9.7.2015 – vyjádření nám. Ing. Czmera – parkování u prodejny Hruška  
8) Elektronicky příspěvky do Zpravodaje č. 4/2015. 
9) Průběžná korespondence s OVVI a mezi členy KMČ 

 
Odeslaná pošta:  

1) Elektronicky 18.6.2015 – dopis na TSMO a.s. ve věci postřiků a opravy herního prvku 
2) Elektronicky 19.6.2015 požadavek na ředitele TSMO a.s. – oprava místní čekárny MHD. 
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3) Elektronicky 19.6.2015 zaslání kopie objednávky na opravné práce r. 2015 - na vědomí firmě 

Opluštil. 
4) Elektronicky 20.6.2015 požadavek na nacenění opravných prací/dodatek – ul. Zedníkova 

uliční vpusť. 
5) Elektronicky 22.6.2015 – návrh odměn pro členy KMČ za 06/2015. 
6) Elektronicky 24.6.2015 dotaz na odbor investic p. Neumanová ve věci přípravy zadání pro 

výběrové řízení na zhotovitele PD – oprava vodárenské nádrže. 
7) Dopis č.j. 10/2015-Zv ze dne 9.7.2015 „Žádost o umístění dopravní značky pro vyhrazené 

parkování v MČ Radíkov-prodejna Hruška ul. Na Pevnůstce pro odbor dopravy –  
Ing. Pospíšilová. 

8) Dopisy dne 9.7.2015 na majitele 11 parcel na ul. Na Suchých loukách s informací o opravných 
pracích na místní komunikaci, obnova odvodnění. Dáno na vědomi zhotovitelské firmě. 

9) Elektronicky 14.7.2015 odeslání Radíkovského informačního zpravodaje č. 4/2015 do tiskárny. 
10) Elektronicky dne 14.7.2015 podkladový materiál členům KMČ MČ Radíkov ve věci rozšíření 

parkoviště na Sv. Kopečku až po Radíkov. 

 
Projednávaná problematika   

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

- Změnách v čerpání rozpočtu KMČ na r. 2015 (šachtice ul. Zedníkova, podpora akce hasičů). 
Rozpočet bude dodržen. 

- poděkování řediteli TSMO a.s. za opravu čekárny MHD 
- požadavku na opravu u prodejny (drobné zednické práce), necháme nacenit a požádáme 

SNO a.s. o vystavení objednávky. 
- provedení úklidu v čekárně pracovníkem TSMO a.s p. L. Ficem, i problémech s plněním jeho 

pracovních povinností 
- vydání Radíkovského informačního zpravodaje č. 4/2015 – k 17.7.2015. 
- očekávaných opravných pracích na vodovodním řadu DN 400, rozkopávky, více ve Zpr.  

 
Samostatná diskuse k článku v Olomouckém deníku úterý 14.7.2015 str. 3 o záměru 
města rozšířit podél silnice do Radíkova parkování o 200 dalších stání směrem až 
k hranici MČ Radíkov. Dohodnuto, že k záměru se KMČ MČ Radíkov vyjádří v krátkém 
termínu. 

   

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ     
        

1) Připravit dopis pro RMO ve věci návrhu záměru publikovaném v Olomouckém deníku dne 
14.7.2015 – problematika parkování u místní komunikace do Radíkova rozšíření o 200 míst. 
 
                                                    Termín do 24.7.2015  Zajistí: Ing. Bednář, Ing. Zvěřina  

                                                                                                                    
Další řádné jednání KMČ č. 21 ve středu 19.8.2015 v 19,00 hod.  
   
Jednání ukončeno v 19,50 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zápis ověřil: Ing. Bednář                                                                                               

              Komise městské části č. 21 
  Olomouc - Radíkov   

                                             Předseda Ing. Jan Zvěřina 
                                                                       

   
Zápis obdrží:   všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová, p. Jílek, 
                        Ing. arch. Obenaus – elektronicky)   
                        Magistrát města Olomouce – Bc. Horňáková (elektronicky) 
                        Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač  (elektronicky) 
                        Člen RMO Mgr. Filip Žáček (elektronicky)  
                        Náměstek primátora Ing. Czmero (elektronicky) 
                        vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                        Městská policie Olomouc (elektronicky) 
                        Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky) 
                        Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov      
 


