ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 19.7.2004
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
Předseda přivítal přítomné členy KMČ

Zahájení ve 20,00 hod.

Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Dopisy ve věci majetkoprávních záležitostí – p.Vašáková byly v termínu odeslány
 S p. Lužnou /majetkoprávní odbor/ ve věci závory na hráz vodárenské nádrže bude
dále jednáno
 Problematické okruhy k projednání na schůzce s Městskou policií byly předneseny,
výsledky nejsou známy
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Připomínky manželů Procházkových k neprovedení úklidu na ul.Na pevnůstce a dále
k rušení nočního klidu, štěkání psů apod.
2) E-mailová zpráva k problematice nevyvážení kontejneru na sklo a k odvozu komunálního odpadu /zavedení druhé směny svozu TKO a přesun lokality Radíkov na odpolední směnu ve středu/
3) E-mailová zpráva – odpověď na dopis ve věci nesečení ploch /II.seč/, kácení uschlých
bříz v prostoru U skalky a ořez keřů na ul. Malinovského
4) Pozvánka na místní šetření ve věci sporu občanů p.Prudkého a p.Ing.Košťála
5) Objednávka na tisk „Zpravodaje“
6) Dopis majetkoprávního odboru ve věci informování KMČ o konečných výsledcích pronájmů, prodejů majetku města Olomouce v obvodu KMČ
7) Dopis odboru ŽP MmOl. – šetření ve věci neoprávněné výsadby stromů na březích
vodárenské nádrže
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 19/2004-Zv ve věci informování KMČ o výsledku nakládání s majetkem
města v obvodu místní KMČ, ke kterým jsme se vyjadřovali
2) Dopis č.j.: 20/2004-Zv ve věci posouzení stromů a případné skácení v lokalitě Horní
hřiště
3) Dopis č.j.: 18/2004-Zv ve věci „Urgence – sečení veř.ploch, kácení uschlých bříz, ořez
živého plotu

4) Dopis č.j.: 21/2004-Zv ve věci Požadavek na provedení opravy /vyčištění žlabů, nátěry
kovových prvků apod./ – prodejna v Ol.-Radíkově odeslaný na SDFMO a.s.
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednání se zpracovatelkou dopisu z MmOl. – neoprávněná výsadba stromů na pozemku města
- jednání s Ing. Žalákovou odbor KaR ve věci porušování územního plánu v lokalitě
„Býčí louka“ a „Na Dolansku“ zjištěné při obchůzce na místě samém při zpracovávání
změny č. VIII.územního plánu
- o dohodnuté schůzce s Ing.Sáblíkem z Agroprojektu Olomouc ve věci aktualizace dokumentace na investiční akci „Kanalizace Radíkov“, která se uskuteční dne 27.7.2004
- připravované schůzce s Ing.Krčem –obhlídka opravných pracích v oblasti vody
- novém „Zpravodaji“ a požádal přítomné o připomínky, náměty na doplnění, zrušení
apod. i přenesení informací od občanů
- sečení a pořádal členy KMČ, aby případné nedodělky byly nahlášeny Ing.Zvěřinovi
k reklamaci na TSMO a.s.
- turnaj v nohejbale v Radíkově u Hranic se uskuteční 21.8.2004
2) V pátek 16. 7.2004 se uskutečnilo místní šetření ve věci stížnosti na nedovolené vypouštění odpadních vod /spor občanů Prudkého a Ing.Koštála/. Z daného případu a
šetření, které proběhlo na místě za účasti zástupců Stavebního úřadu, odboru životního prostředí Magistrátu – vodoprávní orgán vyplynulo pro další postup KMČ
v podobných případech, že je nutné dodržovat následující:
-

-

-

do takovýchto sporů, stížností apod. není KMČ oprávněna zasahovat, podnět je
třeba předat s průkaznými doklady na přestupkovou komisi Magistrátu města
Olomouce
toto podání musí dát přímo stěžovatel
za průkazný podklad se považuje např. fotodokumentace, videodokumentace
pořízená např.Městskou policií a sepsání protokolu na místě samém např. Městskou policií /MP/.
stěžovatel si MP nebo Policii ČR zavolá sám
KMČ měla dobrou snahu některé případy řešit, ale dle metodického pokynu nejsme
k tomuto kompetentní. V některých případech o kterých jsme předpokládali, že vyřeší
upozornění apod. se pak problém otáčí proti KMČ. V dnešní době tyto sporné věci řeší přestupkové oddělení Magistrátu, které zaměstnává právníky a jiné specialisty.
Poznámka: odpověď na dopis manž.Procházkových bude dána písemně – zajistí
Ing.Zvěřina

3) Nutno dořešit situaci kolem rozhlasu na ul. Lošovská a to jak po stránce technické, tak
i po stránce finanční /čerpání rozpočtu KMČ/.
Zajistí: Ing.Bednář
4) Ing. Bednář podal informaci o jednání s primátorem ve věci Kanalizace Radíkov. Je
vyvíjena max.snaha o uskutečnění schůzky s odpovědnými pracovníky Magistrátu a
vedení radnice k této investiční akci a to v měsíci srpnu 2004.

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 16.8.2004 ve 20,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,50 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

