ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 16.6.2003
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:
 Byla diskutována situace kolem provozování jízdárny. Bude požádán odbor majetkoprávní Magistrátu o sdělení zda plocha byla již pronajata, s ohledem na to, že je
v současné době provozována stájí OMEGA. KMČ žádné vyrozumění neobdržela.
 možnost rozšíření rozhlasu do ul.Lošovská a Na Suchých loukách se prověřuje
(p.Schwarz)-nabídka není stále hotova
 Městská policie zvýšila kontroly u vodárenské nádrže dle požadavku KMČ.
 Kanalizace-vlastní mříž a její technický stav patří TSMO a.s., kanalizace (roury) Středomoravské vodárenské a.s.
 orientační tabule budou v krátkém termínu osazeny, výměna u lípy za novou a přemístění staré k TV vysílači
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) stížnost paní Procházkové na provozování posezení u p.Kouřila
2) vyhláška ve věci probíhající změny územního plánu i kú.Radíkov u Olomouce
3) dopis České pošty ve věci doručování poštovních zásilek v městské části Radíkov
4) na vědomí dopis č.j: ŽP/2670/03Sm,Vá-4 stan ze dne 23.5.2003 odboru ŽP Magistrátu
ve věci stížnosti chatařů na provozování stáje OMEGA
5) zápis z porady předsedů KMČ dne 14.5.2003 s vedením města
6) dopis č.j. 13/03/Vá a 16/03/Vá ve věci čištění zanesené kanalizace a oprava rozkopávky na ul.Na pevnůstce
7) dopis stavebního odboru MmOl. č.j.: ÚSO/6972003/Če ve věci “přístavba a nádstavba
RD” manželé Markovi ul.Náprstkova (býv.Langrovo)
8) dopis č.j.:5241301/1945/Př/03 od SME ve věci vypínání el.proudu v městské části
Radíkov a zlepšení informovanosti
9) dopis pana Smrkty Vlast. ve věci rigolu a zídky
10) dopis p. Bernarda Pavla ve věci zamezení natékání vody k RD

Odeslaná pošta:
1) Dopis na Českou poštu ve věci připomínek občanů ke kvalitě doručování zásilek
2) Dopis na firmu Tempish sport ve věci předložení cenové nabídky na provedení opravy
hokejbalových branek
3) E-mailová korespondence s nám. Ing.Czmerem ve věci kanalizace, Dolanska a problémů kolem změny územního plánu
4) E-mailové korespondence s TSMO a.s. ve věci opravy komunikací (asfaltování) a sečení trávy v městské části Radíkov
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- připravovaném vydání nového “Zpravodaje č.4/2003” počátkem prázdnin a žádosti o
předložení příspěvků
- nutnosti dořešit i vybavení pro koutek pro malé děti
- jednání s TSMO a.s. (sečení , oprava komunikací apod.) Schůzka předsedů KMČ na
TSMO a.s. je 24.6.2003
- ústní stížnosti pí. Procházkové na přemístění zvonů na separovaný sběr
- místním šetření s paní Lužnou a dodavatelem prací – odvodnění na konci ul.Přehradní
2) Po projednání stížností p.Procházkové bylo rozhodnuto tuto odeslat na Magistrát
včetně jejich podkladů. Pokud jde o návrh na přemístění sběrových nádob od zastávky
MHD s tímto KMČ nesouhlasí. Spoluobčané budou opětovně požádáni, aby sklo nevhazovali do nádob brzy ráno a pozdě večer s ohledem na hluk, který obtěžuje okolí.
Zajistí:p.Schwarz a Ing.Zvěřina
3) Požadavky na opravné práce byly projednány, technické řešení bude při nejbližší příležitosti projednáno i TSMO a.s., a pisatelům dána odpověď. Rozpočet KMČ na rok
2003 je naplánován. Dojde-li k úspoře bude o těchto požadavcích dále jednáno.
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Byla projednávána situace a kolem navrhované změny územního plánu zejména lokalita sportoviště. S návrhem zapracovaným do dokumentace členové KMČ nesouhlasí,
nereálná z hlediska finančního krytí /odhad cca 10-20 mil.Kč / se jeví i lokalita Pod bořím. KMČ požaduje schůzku s vedením města, odboru KaR a odboru ŽP. Písemné
stanovisko po dnešním projednání nutno ihned odeslat.
Zajistí Ing.Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 21.7.2003 ve 20,00 hod.
Jednání ukončeno ve 21,15 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

