ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 19.5.2003
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Ing.Bednář Jan
místopředseda
p.Schwarz Josef tajemník
p.Mazáč Jiří
p.Pospíšilová Věra
p.Prášilová Františka
p.Smetana Jan

Zahájení ve 20,00 hod.

Předseda přivítal přítomné členy KMČ.
Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Bylo zajištěno vystavení objednávek na práce od TSMO a.s. (opravy chodníku před
prodejnou, úprava zastávky “Zahrádky”, uliční vpusť nad hospodou, oprava žlabů
ul.Na pevnůstce) a pochůzka s dodavatelem prací, dále u firmy Piškanin – (oprava
buňky a zabezpečení místní knihovny)
 možnost rozšíření rozhlasu do ul.Lošovská a Na Suchých loukách se prověřuje
(p.Schwarz)
 úklid po zimě byl proveden, zůstává ul. Přehradní a Vrchní (po projednání zabezpečí
p.Smetana), jednání na místě s provozním náměstkem TSMO a.s. Ing Frycem
 dále byla zabezpečována stanoviska odborných orgánů k problematice využití “Horního hřiště” jako jízdárny pro koně
 tabule s názvy ulic byly p.Smetanou namontovány
 terénní úpravy panem Preinerem byly částečně provedeny, nutno ještě vysvahovat
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) kopie objednávek na práce firma Piškanin a pro TSMO a.s.
2) pozvánka na poradu předsedů KMČ s vedením města Olomouce
3) dopis č.j.:ŽP/4148/A/2003/Mar ve věci zajištění odvozu odpadů z lokality Na Suchých
loukách pro pana Machka
4) Statut Komisí městských částí a jednací řád
5) Výtah z rozpočtu města Olomouce (přehled nákladů na veřejné služby, rozpočet pro
KMČ)
6) Pozvánka na 5.veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce
7) Dopis Ing.Krátkého ze dne 9.4.2003 ve věci nového složení KMČ
8) Dopis KHS Olomouc č.j.: 2003/907/611 ve věci možnosti pronájmu pozemku parc.č.
589 pro jízdárnu jezdeckého klubu Stáj Omega
9) Dopis majitelů sousedních parcel RD –parc.č.606,607,607/1,604,605,599,600 (nesouhlas s pronájmem pozemku) – možný pronájem pro stáj Omega

10) Na vědomí dopis chatařů z 27.4.2003 ve věci pronájmu parcely 588 a 589 adresovaný
odboru majetkoprávnímu a odboru ŽP Magistrátu
11) Pozvánka na pochůzku – odstranění vad na komunikacích po provedené plynofikaci
Radíkova (záruka 36 měsíců) –pochůzky se účastnil Ing.Bednář
12) Dopis stáje Omega (propagace a podpora činnosti ze strany KMČ)
Odeslaná pošta:
1) Dopis Ing.Krátkému s požadavkem na vystavení objednávek na práce firem
z prostředků KMČ
2) Dopis na odbor ŽP MmOl. (sečení 2003, kácení uschlé borovice a náhradní výsadba,
výběr firmy na ozelenění ul.Náprstkova k dispozici 15 000,- Kč z prostředků KMČ)
3) Dopis TSMO a.s. – naplaveniny Dolanská, odvoz štěrku, nánosy na okraji komunikace
od Sv.Kopečka (požadavek na urychlené na řešení)
4) Dopis Středomoravská vodárenská a.s. – čištění kanalizace po přívalových deštích
5) Dopis nám.Ing.Czmerovi (na vědomí nám.Petříka a primátor Ing.Tesařík) ve věci
urychlení majetkoprávního jednání akce “Kanalizace Radíkov”
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- poradě předsedů KMČ s novým vedením města Olomouce (přítomni: primátor
Ing.Tesařík,
nám.Ing.Pokorný,
p.Petřík,
pí.Hanáková,
dále
RNDr.Loyka,
RNDr.Matzenauerová, Ing.Pazderová, ved.odboru investic Ing.Michalička), proběhnou
inventury majetku, KMČ obdrží plán čištění města, požadavek na schůzku s TSMO
a.s., možnost poukazovat odměny pro členy KMČ na osobní konta peněžních ústavů,
vyhlášení “Soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu”
- invektivách a napadání KMČ ze strany některých vlastníků chat v lokalitě U skalky
v souvislosti se šetřením u odborných orgánů (odbor ŽP MmOl. a Krajské hygieny)
- seznámení členů se statutem KMČ (bude dáno i do Radíkovského informačního zpravodaje č.3/2003 (aby i občané věděli o “kompetencích KMČ”)
- nový “Zpravodaj” vyjde asi 6.6.2003
- o možném postupu při havarijních stavech a živelných pohromách (projednáváno s TSMO a.s a vedoucím technického odboru MmOl. Ing.Zapletalem). Invektivy
vůči členům KMČ a panu Smetanovi jsou neoprávněné – občané budou informování ve “Zpravodaji” - nutno volat linku 150 (Krajský hasičský záchranný
sbor), který provádí prvotní havarijní zásah. Prvotně nebude KMČ toto zajišťovat, neboť postižený občan má ty nejlepší informace o stavu věci. KMČ neodmítá další spolupráci na řešení stavu po havárii nebo živelní pohromě.
- oslavy 110 let SDH proběhnou v Droždíně, Lošově a Chválkovicích
- o pochůzce na ul.Lošovská s panem Niklem TSMO a.s. ve věci rozšíření osvětlení a
místního rozhlasu v této části
- dne 7.6.2003 místní nohejbalový turnaj (2 mužstva z Radíkova u Hranic), večer kácení
máje a zábava – povolení od odboru ŽP MmOl. (hluk je vydáno za určitých podmínek)
- o problematice toulavých psů (možnost strhávání zvěře i napadení lidí)
2) Z předložených “posudků – vyjádření,stanovisek” odborných orgánů (Krajská hygiena,
odbor ŽP MmOl.- vyznívá alibismus a nikdo z nich se nevyjádřil k rizikům vlivu na okolí. Bude napsán dopis na odbor ŽP jako sdělení ke stížnosti chatařů (jejich počínání –
parkování na hřišti, nadávky hrajícím si dětem apod.). Přítomní se dohodli, že stanovisko KMČ dané k pronájmu plochy v roce 2001 se zatím nemění. Odborné orgány
Magistrátu by si měly uvědomit statut KMČ a sami dát rozhodné a komplexní stanovisko včetně vlivu na okolí a nebrat jako rozhodující “neodborný názor místní KMČ”.
Dopis zajistí:Ing.Zvěřina

3) Nutno dořešit cenovou nabídku na rozšíření místního rozhlasu do lokality Lošovská a
do lokality Na Suchých loukách. Dále pak KMČ posoudí její zařazení do plánu.
Zajistí: p.Schwarz
4) Pan Mazáč informoval o zajíždění vozidel do prostoru vodárenské nádrže, najíždění
na hráz apod. Bude informována Městská policie a požádána o zvýšený dohled nad
počínáním přijíždějících rybářů.
Zajistí: p.Schwarz
5) Nutno urgovat odvoz zeminy z lokality Nárstkova u p. Ing.Gáby
Zajistí:Ing.Zvěřina
6) Pan Schwarz informoval o stavu kanálových vpustí na ul.Dolanská (ale i točna a před
býv.prodejnou). Nutno prošetřit komu šachtice patří zda TSMO nebo Středomor.vod.společnost a.s. Dále budeme jednat o opravě s vlastníkem.
Zajistí: Ing.Zvěřina, p.Schwarz
7) Nutno urychlit dokončení orientační tabule u TV vysílače a značení dveří v budově
KMČ.
Zajistí: Ing.Bednář

8) Ve věci deponie materiálu na pozemku města nutno požádat majitele o provedení
drobných terénních úprav dle dohody na jednání KMČ.
Zajistí:p.Schwarz, p.Smetana

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 16.6.2003 ve 20,00 hod.
Jednání ukončeno ve 21,10 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

