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Z Á P I S 

z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov 

konané dne 30.5.2016 (byla avizovaná změna termínu) 
 
Přítomni:          Ing. Jan Zvěřina - předseda                                                      Zahájení v 19,30 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 členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ  18.4.2016 
nebyly připomínky. 
        Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 18.4.2016 a 
konstatováno následující: 

 Ad 1) KMČ souhlasila se „Záměry na modernizaci víceúčelového objektu Hasičská zbrojnice (HZ) 
Radíkov“. Na základě závěrů jednání 14.4.2016 ve věci HZ Radíkov byl zpracován a rozeslán 
záznam účastníkům pracovního výboru. 
       

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

1) Elektronicky průběţná korespondence se členy KMČ a OVVI MMOl. 
2) V listinné podobě vystavení objednávky na firmu SEKNE – projednání a montáţ dopravního 

značení ze dne 15.4.2016. 
3) V listinné podobě vystavení objednávky na firmu DAS elektro s.r.o., dodávka digitálních hodin 

DH/200 z 22.4.2016. 
4) TSMO a.s. vystavení objednávky na opravu nátěrů mobiliáře v Radíkově ze dne 21.4.2016. 
5) Vystavení objednávky na firmu TOI TOI sanitární systémy s.r.o. ze dne 16.5.2016. 
6) Od odboru ŢP v listinné podobě podklady ze Zemského archívu v Opavě a Státního okresního 

archívu v Olomouci pro účely dořešení vlastnických vztahů k zatrubněným vodotečím v dolní 
části Radíkova. Cílem je určit správce této části potoků. 

7) Elektronicky poţadavek OVVI na určení lokalit na pozemcích města se zakázanou konzumací 
alkoholu, jako podklad pro novelu vyhlášky města Olomouce. 

8) Staţeno ze stránek města Olomouce - veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy – Hasičská 
zbrojnice Radíkov, studie investičního záměru. Termín odevzdání nabídek na zpracování do 
6.6.2016.  
    

Odeslaná pošta:  
1) Elektronicky 20.4.2016 rozeslání záznamu z pracovního výboru akce HZ Radíkov, víceúčelový 

objekt. 
2) Elektronicky 21.4.2016 poţadavky na OVVI na vystavení objednávek na práce v roce 2016.  
3) Elektronicky 24.4.2016 zaslání návrhu odměn na MMOl. 
4) Elektronicky 29.4.2016 poţadavek na p. Šulce, provedení místního šetření na opravné práce 

komunikací v r. 2016. v MČ Radíkov. 
5) Elektronicky 2.5.2016 poţadavek na výrobu vlajek. 
6) Elektronicky průběţná korespondence související s povolením Hasičského pochodu (Lesy ČR 

s.p., MMOl – ŢP, Myslivecké sdruţení).  
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7) Elektronicky 5.5.2016 na TSMO a.s., poţadavek na změnu seče v červnu 2016 v návaznosti 
na hasičskou soutěţ. 

8) Elektronicky 19.5.2016 dotaz na TSMO a.s. ve věci konečného termínu oprav/vyasfaltování 
výkopů po akci vodovod 400 mm. 

9) Elektronicky korespondence na odbor ŢP MMOl - separace odpadu (nádoby na papír a 
plasty). 

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

- místním šetření dne 5.5. ve věci poţadavků odboru ŢP a odboru správy městských 
komunikací na komunikacích v lokalitě Pod Bořím. 

- jednání s MP dne 10.5.2016 na sluţebně na Sv. Kopečku (účast: Lošov, Droţdín, Sv. 
Kopeček, Radíkov). 

- telefonické informaci dne 12.5.2016 ve věci výsledků šetření návozu odpadu a nepovoleného 
kácení stromů v lokalitě Skalka/lom v Radíkově. Nespokojenost s dosavadním průběhem 
šetření, bude dále řešeno na MMOl. 

- nevhodném návozu zeminy na parcelu města na ul. Lošovská při budování nového oplocení. 
- situaci kolem prodejny HRUŠKA v Radíkově. MMOl/SNO a.s. obdrţela sdělení k o ukončení 

prodeje k 31.8.2016. KMČ bude v této věci dále jednat.    
- stíţnostech anonyma z řad občanů na akce místního SDH na hřišti za prodejnou. 
- pochůzce s firmou, která bude realizovat opravné práce na místních komunikacích v červnu 

2016.  
 

 
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ  
           

1)   Prověřit výsledky šetření návozu odpadu a kácení na pozemku města v lokalitě Skalka. 
Vyţádat si písemnou zprávu, konzultace se Stavebním úřadem. 

 
                                                              Termín: do 30.6.2016                   Zajistí: Ing. Bednář  

                                                                                                                                                                                               
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 20.6.2016 v 19,30 hod.  

Jednání ukončeno v 20,30 hod.  
Zapsal: Ing. Zvěřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zápis ověřil:                                                                                                

                                              Komise městské části č. 21                                                                                                                                                                        
                                                   Olomouc - Radíkov                                                       

                                       Předseda Ing. Jan Zvěřina            
                                                             

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


