ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 21.7.2003
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:
 Dopis na živnostenský odbor odeslán, přišla i odpověď. Upozornění občanům na
ohleduplnost vůči svému okolí (hluk z vhazování lahví do kontejnerů a pod) realizováno místním rozhlasem i ve “Zpravodaji”
 Trvá úkol na odeslání písemné odpovědi na dopis p.Bernarda P. a pana Smrkty
 Připomínky KMČ k nově navrhované lokalitě na sportoviště “Pod bořím” odeslány
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Dopis odboru ŽP-zeleň ve věci ozelenění plochy pod lípou ul.Náprstkova
2) Přehled základních činností TSMO a.s. a kontaktní spojení na odpovědné osoby
3) Seznam státních silnic na území města Olomouce
4) Zápis z porady předsedů KMČ na TSMO a.s.
5) Rozhodnutí č.j.: OPK/2218/2003/Va ze dne 25.6.2003- ve věci rozkopávky komunikací
ul.Zedníkova, přípojky plynu
6) Oznámení č.j.:OPS/3997/2003/Roz o zahájení stavebního řízení – výstavba RD ul.
Přehradní
7) Odpověď MmOl., živnostenský odbor č.j.: OŽ/565a/03/Zal ze dne 1.7.2003 ve věci
stížnosti na pana Kouřila
8) Pozvánka č.j.:maj/374/2001/Hr ze dne 15.7.2003 na jednání na MmOl dne 15.7.2003
ve věci stáj OMEGA – pronájem horního hřiště
9) Dopis odboru ŽP ve věci podzimních sběrových sobot
10) Dopis (na vědomí KMČ) chatařů manž.Hudcových Na suchých loukách 15 – hlučnost
a živnost v lokalitě bydlení. Nespadá do problematiky změny územního plánu-nutno,
aby toto řešil Stavební úřad, případně hygiena
Odeslaná pošta:
1) Upozornění na Středomoravskou vodárenskou a.s. na vadný hydrantový poklop
ul.Přehradní
2) Odeslání podkladů p.Niklovi TSMO a.s.

3) Korespondence na MmOl.-odb.mjpr., nám. primátora Ing.Czmerovi a ved.odboru ŽP
Ing. Loykovi ve věci sporů kolem neoprávněného užívání hřiště stájí OMEGA
Projednávaná problematika
1)
-

-

Předseda KMČ podal informaci o :
vydání nového “Zpravodaje č.4/2003”, další číslo vyjde koncem 09/2003
trvá nutnost dořešit i vybavení pro koutek pro malé děti, místo vybráno
jednání se zástupci sdružení (stáj OMEGA a Voltiž Olomouc), informace o nekorektním přístupu ze strany sdružení
nedodělcích v odstraňování závad po plynofikaci (bude jednáno s Ing.Gábou, spolumajitelem firmy)
probíhající opravě mříží uličních vpustí, kterou zabezpečují TSMO a.s.
nutnosti zajistit písemný souhlas majitele soukromé parcely pro umístění sloupu osvětlení na ul.Lošovská (zabezpečí Ing.Zvěřina)
poškození odpadkového koše na ul. Přehradní (p.Mazáč požádán o drobnou opravu)
nutnosti vyměnit odpadkový koš pod lípou (zajistí si členové KMČ)
ztrátě hokejbalových branek z prostoru za prodejnou
snaze KMČ, zatím stále zbytečné, rozhýbat vedení radnice k zahájení řešení odkupů
problémových parcel v souvislosti s váznoucí majetkoprávní přípravou akce “Kanalizace Radíkov”
jednání s Ing.Zímovou a dalším postupu (přerušení) probíhající změny územního plánu pro lokalitu, plocha pro rekreaci a sport a pokračování v případě kladného stanoviska odboru ŽP

2) Na jednání byli členové KMČ seznámeni s plným zněním stanoviska KMČ ve věci
případného pronájmu lokality Horní hřiště pro účely jízdárny. Pí.Sobotková redukovala
značně pohyb koní i jejich počet proti původním údajům. Žadatelé o pronájem si musí
zajistit kladné vyjádření orgánů státní správy a to Krajské hygieny a odboru ŽP Magistrátu. Pokud bude stanovisko ve věci možných negativních vlivů z činnosti na okolí
(chaty i RD) kladné (nelze předpokládat vlivy) souhlasí členové KMČ
s přehodnocením původního odmítavého stanoviska. Budeme souhlasit pouze
s pronájmem a to za podmínek dodržení přístupu k nemovitostem, a cca roční výpovědní lhůtou ze strany města, v případě nedodržení podmínek krátkou (měsíční výpovědní lhůtou). A uvedením hřiště do původního stavu (osetí travou). Dále slnění podmínek daných MmOl, zpracování provozního řádu. Provozování bude možné až po
uzavření nájemní smlouvy se Statutárním městem Olomouc.
Stanovisko zajistí:Ing.Zvěřina
3) Podrobná informace byla podána i o problémech budoucího sportoviště. Pokud bude
nutné objednat u Agentury ochrany přírody a krajiny Olomouc odborný a znalecký posudek, přítomní souhlasí s čerpáním částky cca 10 000,-Kč z rozpočtu KMČ na rok
2003 a to při dodržení ročního rozpočtu.
4) Dle sdělní Ing.Lorencové nejsou již pohledy Radíkova v informačním centru u orloje.
Členové KMČ souhlasili s vydáním nové pohlednice a s uvolněním částky cca 5 000,Kč. při dodržení rozpočtu r.2003. Na příštím jednání bude předložen návrh pohledu.
Zajistí:Ing.Bednář
5) Pan Smetana byl požádán, aby zahrnul do údržby i čištění odvodňovacích žlabů a to
na ul. Přehradní, Lošovská (2x), Na Suchých loukách, Náprstkova , U skalky. Byl vysloven souhlas ze strany p.Smetany - čistit nutno zejména po větších deštích.

6) Pan Schwarz přednesl:
-požadavek na opravu rozhlasu (nutno zjistit cenu-cca, dále i nabídku na rozšíření
rozhlasu) , příp. po dohodě s Ing.Krátkým projednat nového dodavatele na opravy
rozhlasu pro město a objednáme.
-problematiku zda hrát a přát jubilantům, členové KMČ doporučili ponechat, příp.zrušit
hraní)
-o nepořádku na ul.Dolanská (zbytky dlaždic). Ověřením dne 22.7. tam dlaždice nebyly.
Potřebné zajistí:p.Schwarz
7) Nutno jednat s Ing.Gábou ve věci: poškození mříže při asfaltování ul. U skalky, překop
ul.Zedníkova, nedodělky v opravách po plynofikaci a slíbeného odvozu zeminy
z prostoru ul. Náprstkova
Zajistí:Ing.Zvěřina
8) Nutno zjistit co nejdříve skutečné čerpání prostředků KMČ na jednotlivých položkách
rozpočtu KMČ na rok 2003.
Zajistí:p.Pospíšilová
9) Pan smetana informoval o ukradené mříži na ul.Náprstkova. Bude požádán p.Ing.Krč
o dodání nové, zjistíme cenu a uhradíme z prostředků KMČ.
Zajistí: Ing.Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 18.7.2003 ve 20,00 hod.
Jednání ukončeno ve 21,35 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

