ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 18.10.2004
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Zahájení v 19,00 hod.
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 a přítomní popřáli místopředsedovi KMČ
Ing.Bednářovi hodně zdraví k významnému životnímu jubileu.
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. – úkol k projednání s TSMO a.s. trvá pro předsedu KMČ
 Paní Pospíšilová předložila upřesnění v čerpání rozpočtu KMČ v roce 2004 dosud
čerpáno cca 128 000,- Kč.
 Připomíná se úkol zajistit tisk novoročenek pro občany
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Kolaudační rozhodnutí č.j.: OPS/6405/2004/Hra ze dne 1.10.2004 ve věci „Výměny
venkovního vedení n.n. ul. Na Suchých loukách“
2) Dopis Jezdeckého klubu – Stáj OMEGA o.s. ve věci pořádání Hubertovy jízdy
3) Dopis č.j.: OKR/738/2004/Žak ze dne 29.9.2004 ve věci využívání pozemků
v k.ú.Radíkov lokalita Dolansko
4) Dopisy ze dne 29.9.2004 a 5.10.2004 občana městské části Radíkov ul.Lošovská
5) Dopis č.j.: MAJ-EM/191/2004 ze dne 29.9.2004 – žádost o pronájem pozemků
parc.č.572
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 32//2004-Zv ve věci „Oprava laviček v městské části Radíkov adresovaný
na odbor ŽP Magistrátu
2) Dopis č.j.: 33/2004-Zv ve věci „Dodatečný požadavek na rok 2004 /2005/ v oblasti
vodohospodářské /vyčištění přelivového objektu u vodárenské nádrže/“ adresovaný na
odbor majetkoprávní Magistrátu

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
jednání na odboru ŽP – veřejná zeleň ve věci zadání prací na ozelenění z rozpočtu
KMČ v městské části Radíkov
uplatněné reklamaci na závadu na dětském hřišti /tělocvičný mnohoúhelník/
o pozvání a návštěvě na slavnostní schůzi k 90 letům založení SDH Radíkov u Hranic, které se účastnili Ing.Bednář a Ing.Zvěřina
zajištění cenové kalkulace na opravu sociálního zařízení v I. patře budovy KMČ, dále
bude zajišťovat p.Schwarz
jednání s panem Niklem ve věci veřejného osvětlení
úspěšné podzimní sběrové sobotě jak šrotu tak i ostatního objemného komunálního
odpadu
stále neprovedené opravě na místní prodejně /bude urgováno u p.Malíka na Správě
majetku města Olomouce/
nutnosti urgovat úklid zeleně po ořezu keřů na ul. Malinovského u TSMO a.s.
2) Přítomní byli seznámení s dopisy občana z městské části Radíkov, ul.Lošovská
3) Na základě předloženého návrhu bude opětovně uplatněn požadavek u společnosti
Eurotel na posílení signálu v městské části Radíkov
Zajistí:Ing.Zvěřina
4) Po projednání dopisu č.j.: MAJ-EM/191/2004 ze dne 29.9.2004 – žádost o pronájem
pozemků parc.č.572 /účel předzahrádka/ – žadatel Tomáš Řezníček nemá KMČ připomínky a doporučuje. Odpověď na dopis
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Nutno uplatnit požadavek na opravu komunikace k TV vysílači a dále požádat o zajištění zimní údržby, rozmístění posypových nádob před zimou 2004/2005.
Zajistí: Ing.Zvěřina
5) Dopis Jezdecký oddíl - Stáje OMEGA o.s. vzala KMČ na vědomí, připomínky nejsou,
bude vyhlášeno místním rozhlasem.
Zajistí: p.Schwarz
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 15.11.2004 v 18,00 hod. - ZMĚNA
Jednání ukončeno ve 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

