ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 17.3.2003
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Zahájení v 19,00 hod.
p.Schwarz Josef tajemník
p.Pospíšilová Věra
p.Smetana Jan
Nepřítomen: Ing. Bednář Jan místopředseda (dovolená-mimo bydliště)
p.Mazáč Jiří (nemoc)
p.Prášilová Františka (nemoc)
Předseda přivítal přítomné členy KMČ.
Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Dopis na odbor ŽP Magistrátu ve věci odborného stanoviska k možnosti provozování
jízdárny na Horním hřišti odeslán
 Majetkoprávní odbor požádán o zařazení odvodňovacího žlabu na ul. Malinovského
do plánu r.2003
 Informování pana Trávníčka o nevhodnosti uvazování psů na volném prostranství bylo s majitelem projednáno
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Seznam plakátovacích ploch ve městě Olomouci
2) Dopis č.j.: ŽP/3/198/2003/Pla ve věci zajištění jarních sběrových sobot
3) Pozvánka na jednání ZMO dne 11.3.2003
4) Dopis Ing.Krátkého – jmenování členů KMČ po projednání v ZMO
5) Na vědomí dopis č.j. 2/2003 a 3/2003 od TSMO a.s. – reklamace vad komunikací
v záruční době adresováno odb.investic
6) Dopis č.j.: MAJ-IN-PO/42/2003/LU ve věci “Sdělení ke zřízení odvodňovacího žlabu _
ul.Malinovského
7) Stavební povolení veřejnou vyhláškou č.j.:OPS/7921/202/No ze dne 10.3.2003 ve věci
rekonstrukce sítě NN – Na Suchých loukách
8) Dopis SÚ č.j.: OPS/1094/2003/Hra ve věci změny stavby před dokončením
(V.Bernardová, Pavel Bernard)
Odeslaná pošta:
1) Dopis předsedy KMČ ve věci nesouhlasu s jeho jmenováním za stranu Zelených, bez
jakéhokoliv projednání
2) Dopis na Středomoravskou vodárenskou a.s. ve věci poškození zajišťovacích značek
vod.řadů a hydrantů ul.Zedníkova a Beskydská
3) Podklady na odbor investic a Ing.Czmerovi ve věci podílu KMČ na přípravě akce “kanalizace Radíkov” (zasláno e-mailem)
4) Dopis panu Komínkovi - TSMO a.s. ve věci rozkopávek a záruk na kvalitu prací

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednání u primátora Ing.Tesaříka ve věci kanalizace Radíkov
- o zajištění sběrových sobot (hasiči šrot dne 22.3.2003, TSMO a.s. ostatní odpad dne
29.3.2003 )
- plánu investic města na rok 2003
- seznámení s “Programovým prohlášením Rady města Olomouce”
- sportovní akci “Radíkovská patnáctka”
- odezvě na zavedení webových stránek www.olomoucko.cz/radikov
- seznámení s podklady, které byly odeslány Ing. Czmerovi o kanalizaci
2) Přítomní byli seznámeni s žádostí pana Hoserka o zakoupení drtiče větví pro potřeby
občanů. KMČ s tímto nesouhlasí neboť malé drtiče do 10 000,- Kč jsou nevýkonné a
KMČ nemůže převzít odpovědnost za technický stav a provoz zařízení, které bude
chodit po zápůjčkách. Budeme dále jednat s odborem ŽP Magistrátu ve věci budování
oplocenky do které by občané mohli navážet bioodpad a tento byl mobilním drtičem
(nádstavba na traktoru) občasně zpracován a odvezen. Bude písemně odpovězeno
p.Hoserkovi a zaslán dopis na Magistrát odbor ŽP.
Zajistí:Ing.Zvěřina
3) Pan Smetana předložil návrh na opravu odvodňovacích žlabů na ul. Na pevnůstce u
parcely paní Koutné, p.Pospíšilová předložila návrh na přemístění odpadkového koše
na psí exkrementy u parkoviště. Přítomní souhlasili se zařazením do akcí KMČ.
4) Z akcí investičních města Olomouce bude v Radíkově letos konečně realizováno odvodnění parcely u zahrady RD Procházkových na ul.Malinovského, dále jsou v plánu
finanční prostředky na výkupy pozemků na kanalizaci. V okolí bude v Lošově zahájena plynofikace a zbudování zastávky U lesa směr Sv.Kopeček (z Lošova), dokončena
oprava ČOV Lošov.
5) Dle sdělení Ing.Krátkého lze očekávat pro KMČ prostředky ve výši cca 180 000,-Kč.
Nutno na příští jednání připravit rozpis konkrétní akcí pro rok 2003(Ing.Zvěřina) tak,
aby mohl být KMČ na jednání v 04/2003 schválen. V případě nutnosti se sejde KMČ
mimořádně. Nutno zjistit náklady uvažovaných akcí.
Zajistí:p.Schwarz,Ing.Zvěřina
6) Předseda vysvětlil přítomným vážnost a složitost majetkoprávních problémů při přípravě kanalizace Radíkov a riziko ztráty plynoucí z nesouhlasů vlastníků parcel pro
všechny občany Radíkova. Obrátil se i na pana Smetanu s žádostí o přehodnocení
svého postoje. Posudek soudního znalce na lokalitu Dolansko bude během 03/2003.
Pan Smetana přislíbil konstruktivní přístup. Současně byl požádán o jednání v této věci i s panem Krumpholcem Milanem. Bylo předběžně nabídnuto i jednání zde
v Radíkově za přítomnosti odpovědných zástupců města Olomouce.
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 14.4.2003 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno ve 20,10 hod.
Zapsal:Ing.Zvěřina
Komise městské části č.21
Olomouc-Radíkov
Předseda Ing.Zvěřina Jan
Zápis obdrží:všichni členové KMČ
Magistrát města Olomouce
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc

