ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 20.9.2004
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:
 V rámci aktualizace projektu Kanalizace Radíkov se nepodařilo uplatnit dořešení odvodnění ul.Zedníkova, Malinovského a Na pevnůstce. Bude nutno řešit jako souběžnou akci ve spolupráci s TSMO a.s.
 Dopis ve věci investic /aktualizace databanky požadavků/ byl odeslán
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Interní sdělení Městské policie k problematice: /průjezd firemních vozů tovární značky
Škoda, vývoz domovního odpadu ul.Zedníkova, dodržování nočního klidu se zaměřením na centrum obce, znečišťování vozovek procházejícími koňmi, skládka na konci
ul.Náprstkova/
2) Dopis č.j.: ŽP/14165/2004/Pla ve věci Podzimních sběrových sobot – městská část
Radíkov dne 16.října 2004
3) Dopis č.j.: 5656/26/08/04Gr Středomoravské vodárenské a.s. k prodeji parcely č.615
k.ú.Radíkov
4) Dopis č.j.: MAJ-IN-PO/195/2004/Lu – Plán údržby na rok 2005
5) Dopis č.j.: ÚSO/1139/2004/Če – Oznámení o zahájení územního řízení - terénní úpravy – navrhovatelé manž.Šmejkalovi ul.Zedníkova
6) Pozvánka na jednání ZMO na úterý dne 21.9.2004
7) Pozvánka na kolaudaci „Rekonstrukce rozvodů nn – lokalita „Suché louky“
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 28//2004-Zv ve věci „Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2005
2) Dopis č.j.: 29/2004-Zv ve věci Využívání pozemků lokalita Dolansko k.ú.Radíkov u
Olomouce
3) Dopis č.j.: 31/2004-Zv ve věci: Požadavky na rok 2005 v oblasti vodohospodářské

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
jednání na odboru investic za účasti i Ing.Bednář, za odbor investic Ing.Michalička a
p.Cabicarová
závěrečné poradě k aktualizaci dokumentace pro investiční akci „Kanalizace Radíkov“ na Agroprojektu Olomouc
situaci s pozemky na ul. Zedníkova /bude řešit JUDr.Vačkářová/ a dále ul.Na pevnůstce
zabezpečení sběrových sobot – 9.10. – hasiči šrot a 16.10. TSMO a.s., ostatní komunální odpad
projednaní a odsouhlasení dokumentace na opravu sociálního zařízení pro místní
hasiče
urgenci třetího sečení pro Radíkov
e-mailovém požadavku na náhradní výsadbu keřů a dosazení lavičky ul.Náprstkova
přístupu pana Komínka z TSMO a.s. k reklamaci propadlých překopů
převzetí prací – Oprava dláždění chodníků a rigolů - /hodnota cca 95 000,-Kč/
předpokladu vydání „Zpravodaje č. 5/2004“ cca 1.10.2004
2) Přetrvávají problémy s odvozem popelnic- bude poslán dopis na TSMO a.s.
Zajistí Ing.Zvěřina
3) Nutno ověřit skutečné čerpání rozpočtu KMČ na rok 2004 /položka Zpravodaj, oprava
místního rozhlasu/, tak aby mohla být případně navýšena částka na zeleň
Zajistí:p.Pospíšilová
4) Nutno zabezpečit v hlášení informaci o sběrových sobotách 9. a16.října 2004
Zajistí: p.Schwarz
5) Pan Schwarz opětovně přednesl požadavek na řešení problematiky natékání vody do
ul.Dolanská v zimě.
Stanovisko: Místní pracovník TSMO zabezpečí v zimě odstraňování sněhu
z vybraných kanálů v případě tání sněhu. O odstraňování sněhových mantinelů
v lesním úseku budou dle potřeby požádány TSMO a.s.
6) Nutno zajistit tisk novoročenek 2005 – termín do 15.11.2004
Zajistí: Ing.Bednář
7) Odeslat dopis na TSMO a.s. ve věci odvodnění ulic, které se nedostalo do investic a
ve věci údržby komunikace k TV vysílači v roce 2005.
Zajistí: Ing.Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 18.10.2004 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,55 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

