ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 24.11.2003
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 v 18,00 hod.

Předseda přivítal přítomné členy KMČ.
Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Čerpání rozpočtu KMČ na rok 2003 je sledováno tak, aby limity byly dodrženy. Realizovány práce na zajištění místní knihovny a dále replika staré katastrální mapy Radíkov, tisk pohledů objednán s plněním 2003
 Nebyl doposud odeslán požadavek na úpravy na úseku zeleně v roce 2004
 Úklid na ul.Dolanská proveden částečně, p.Smetana dokončí
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Povolení rozkopávek č.j.:OPK/4309/2003/Va na ul.U skalky pro Středomoravskou vodárenskou a.s.
2) Povolení rozkopávek na ul. Zedníkova (došlo pozdě až po provedení prací) pro Severomoravskou energetiku
3) Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení “Opěrná zídka” –
stavba manž.Šmejkalovi –zahrada RD Radíkov, ul.Zedníkova
4) Dopis paní Sobotkové – Mikulášská nadílka
5) Dopis TSMO a.s. ve věci zajištění zimní údržby v Ol.-Radíkově
6) Dopis Středomoravské vodárenské ve věci poškození zeleně při opravě vod.přípojky
na ul.Náprstkova
7) Pozvánka MP na schůzku s předsedy KMČ dne 30.10.2003 na Sv.Kopečku
8) Dopis Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek
Odeslaná pošta:
1) Dopis na odbor ŽP-úsek veřejné zeleně ve věci sečení vybraných parcel v roce 2004
2) Dopis na odbor dopravy MmOl.- ve věci dokončení opravy zastávky MHD a vjezdu
k RD
3) Stížnost na Středomoravskou vodárenskou a.s. – poškození zeleně na ul.Náprstkova
4) Dopis na Ing.Krátkého – připomínky k vylepování plakátů u prodejny v Ol.-Radíkově
5) Dopis na odbor dopravy MmOl.- ve věci oprávněnosti rozkopávek na ul.Zedníkova
v návaznosti na stížnost občana p.Hoserka

6) Dopis na TSMO a.s. ve věci doplnění odpadkového koše na ul.Lošovská, navezení
soli na zimní posyp a odvoz betonového podstavce odpadkového koše u prodejny
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- sdělení odboru investic, že v rámci přípravy kanalizace bylo zahájeno právní řízení
s vlastníky, kteří nedali souhlas
- změna adresy vlastníka chaty ul.Přehradní
- tom, že požadovaná změna nedělního spoje z Radíkova do Olomouce nebyla schválena
- složité situaci kolem místní hospody, s ohledem na opětovnou změnu nájemce bylo
zrušeno pořádání mikulášské nadílky i zábavy
- vloupání do řady chat na ul.Přehradní
- schůzce s MP na Sv.Kopečku – slabá účast jen zástupci Radíkova a Sv.Kopečka
- tom, že je nemožné se dostat k podkladům o připravovaném plánu investic na rok
2004 (dříve byli KMČ s návrhem seznamováni)
- vydání posledního čísla “Radíkovského inf.zpravodaje č.6/2003” - nutno dát podklady
- zajištění vánoční výzdoby na budově KMČ
- činnosti hasičů SDH Ol.-Radíkov
2) Změna územního plánu č.VIII, která se dotýkala i kú.Radíkov u Ol. byla dána k ledu,
jako iniciátoři jsme o vyřazení lokalit pro bydlení nebyli informování. Také nejsme informováni o osudu zpracovávaných nových podkladů pro sportoviště. Bude požádán
odbor KaR o schůzku.
Zajistí: Ing.Zvěřina
3) Proběhla realizace investiční akce odvodnění u zastávky MHD, budeme reklamovat
poškození 2 ks dlaždic na opraveném chodníku od mechanizace.
Zajistí:Ing.Zvěřina
4) Seznámení se s dopisem a záměry Českomoravské provincie Kongregace sester
premonstrátek s využitím Norbertina na Sv.Kopečku – vývařovna a prádelna a dále
záměr zřízení sociálních bytů. V dopise je současně pozvánka na slavnostní otevření
I.části dne 18.12.2003. Zastoupení KMČ – p.Schwarz
5) Ing.Bednář seznámil přítomné s novoročenkou 2004
6) Nutno zajistit faktury za provedené práce (nové pohledy) – konec fakturačního období.
Zajistí: Ing.Bednář
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 15.12.2003 v 18,00 hod.
Jednání ukončeno v 19,10 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

