ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 18.8.2003
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 ve věci stanoviska KMČ k pronájmu plochy Horního hřiště odeslán na mjpr.odbor MmOl. Dne 23.7. proběhlo jednání na Magistrátě za účasti majetkoprávního
odboru, odboru ŽP MmOl., zástupců chatařů, stáje Omega a Voltiž a KMČ č.21 ol.Radíkov. Ke shodě nedošlo, činnost na hřišti nelze provozovat
 Odpovědi na dopis p.Bernarda P. a pana Smrkty byly odeslány
 Ing.Bednář předložil návrh nové pohlednice Radíkova-odsouhlaseno
 Pan Schwarz seznámil přítomné s cenami za prodloužení místního rozhlasu do
ul.Lošovská a Na Suchých loukách
 Dále, již po třetí, bude jednáno s Ing.Gábou ve věci odvozu zeminy ul.Náprstkova
 Čerpání rozpočtu KMČ po dovolené Ing.Krátkého bude dále upřesňováno
 Po přehodnocení nebude nutná další mříž na ul.Náprstkova
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Úřední záznam od TSMO a.s. o nepřevzetí opravených komunikací po plynofikaci,
které prováděla firma GAMA
2) Dopis č.j.: OD-IDOS-1210/03 Za ve věci “Rozšíření IDOS” (i linka Radíkov-Hlubočky)
3) Rozhodnutí odboru stavebního MmOl. ve věci povolení rozkopávky komunikace –
havárie podzemním hydrantu ul.Přehradní
4) Informační sdělení stáje Omega o konání Hubertovy jízdy dne 25.10.2003
Odeslaná pošta:
1) Dopis na odbor ŽP ve věci podzimních sběrových sobot – požadavek na 18.10.2003
2) Odpověď panu Smrktovi a panu P.Bernardovi
3) Další dopis na Lesy ČR s.p.Šternberk ve věci odvodnění z lesních pozemků
4) Zaslání podkladů na doplnění osvětlení na ul.Lošovská (na TSMO a..s.)
5) Zaslání požadavku na nabídku prací na ozelenění prostoru ul.Náprstkova – pod lípou
na firmu Zahrada s.r.o. Olomouc

6) Dopis na odbor investic MmOl., primátorovi, nám.Ing.Czmerovi a p.Petříkovi ve věci
kladného projednání věcného břemene s majiteli parcel manž. Krumpholcovými a
Smetanovými
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednání u primátora města Olomouce dne 12.8.2003 ve věci Kanalizace Radíkov za
přítomnosti náměstků Ing.Czmera a p.Petříka a ved.odd.investic Ing.Michaličky – za
KMČ přítomen Ing.Bednář a Ing.Zvěřina. Cílem je stanovit pevné termíny realizace
- návštěvě členů KMČ v Senátu ČR na pozvání senátora Mezihoráka, které se uskutečnilo počátkem srpna 2003
- konání kulturní akce pořádané místním SDH Olomouc-Radíkov dne 30.8.2003
- zabezpečení zesečení prostoru kolem prodejny do 30.8.2003
- dopise předaném panu Pavlovi Procházkovi ve věci zaplevelení pozemku RD
ul.Malinovského, jehož je spoluvlastníkem
- složitých majetkoprávních vztazích na parcelách v prostoru u lípy ul. Náprstkova
- zajištění souhlasu p.Prudkého s umístěním sloupu na jeho parcele v souvislosti
s předpokládaným rozšířením osvětlení na ul.Lošovská
- projednání přednášky v Klubu důchodců od Ing.Odstrčila z jeho cesty na Kilimandžáro
- jednání na odboru ŽP ve věci změny stanoviska na plochu “Sportoviště Radíkov”
- poděkování Ing.Bednářovi za zajištění tabule u RS Chata pod věží
2) Přítomní odsouhlasili priority investování v městské části Radíkov a to v pořadí: Kanalizace, sportoviště, komunikace po inž.sítích, prodloužení komunikace ul.Náprstkova,
vod.nádrž.
Stanovisko zajistí:Ing.Zvěřina
3) Agentura ochrany přírody a krajiny Olomouc se k záměru sportoviště vyjádřila kladně.
Není ale možná přeložka potoka. Předpokládá se, že odbor ŽP MmOl. změní své stanovisko a bude odborem KaR zpracován nový podklad pro změnu územního plánu.
Nutno v této věci dále jednat a sledovat
Zajistí:Ing.Zvěřina
4) Přítomní nemají připomínky ke konání Hubertovy jízdy pořádané místní stájí OMEGA
dne 25.10.2003.
5) Paní Prášilová přednesla požadavek na doplnění víkendového spoje do Radíkova a to
v cca 13,15 hod. Spoje jedou v 12,40 a dále až 14,15 hod. Bude požádán Ing.Urbaník
na MmOl.
Zajistí: Ing.Zvěřina
6) Nutno dále průběžně zjišťovat skutečné čerpání prostředků KMČ na jednotlivých položkách rozpočtu KMČ na rok 2003.
Zajistí:p.Pospíšilová
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 15.9.2003 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno ve 21,05 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

