ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 15.11.2004
a mimořádné zasedání dne 8.11.2004
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

Zahájení v 18,00 hod.

Poznámka: účast byla na obou jednáních 8.11. a 15.11.2004 shodná
Mimořádné zasedání 8.11.2004:
1) Bylo svoláno na základě požadavku KMČ Olomouc-Sv.Kopeček ve věci „Diagnostického ústavu na Sv.Kopečku – petice“
Předseda podal informaci předanou Ing.Robenkem a dále se členové seznámili s článkem
v Olomouckém dni uveřejněné v 45.týdnu.
K danému bylo konstatováno:
- KMČ vyšle na jednání dne 11.11.2004 na Sv.Kopečku svého zástupce
/p.Prášilová/
- Je třeba, aby iniciátoři měli od budoucího zřizovatele /Ministerstvo školství/ písemné stanovisko na konkrétní výstižné otázky. Na základě odpovědi ministerstva je
třeba občany s tímto seznámit a pak iniciovat petici. Nesouhlasíme s peticcí, která
je postavena jen na „nepodložených informacích“.
- KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov se nebude angažovat v petici, je to věcí petičního
výboru a občanů. Bude záležet na samotných občanech městské části Radíkov,
kteří se k petici připojí nebo nepřipojí svým podpisem.
2) Jednání bylo využito ke schválení změn v čerpání rozpočtu KMČ na rok 2004. Členové
souhlasili s čerpáním částky do výše ročního rozpočtu na:
- výsadba zeleně /nabídka do 9 000,- Kč
- ohrazení u dětského hřiště a lavečka pod lípou na ul.Náprstkova do 13 000,- Kč
- dodání dalších 2 ks posypových nádob na ul.Zedníkova do 15 000,3) Pan Schwarz podal informaci o zhoršení televizního příjmu některých občanů.
Úkol:Je nutno přesně zmapovat v které části Radíkova a jmenovitě občany. Nutno upozornit občany i na stárnutí anténních systémů - ověřit. KMČ se tímto bude dále
zabývat, případně iniciuje měření.
Zajistí: p.Schwarz

Řádné zasedání KMČ dne 15.11.2004
Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 dopis na společnost Eurotel ve věci posílení signálu byl odeslán
 stanovisko k pronájmu parcely č. 572 kú.Radíkov u Olomouce bylo odesláno
 požadavek na opravu komunikace v prodloužení ul. Na pevnůstce směrem k TV vysílači odeslán na TSMO a.s.
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Dopis TSMO a.s. ze dne 8.11.2004 ve věci zajištění zimní údržby
2) Kopie objednávek na požadavky KMČ /zhotovení novoročenek, výsadba zeleně, lavečka a ohrazení na ul.Náprstkova/
3) Dopis č.j.: MAJ-IN-PO/258/2004 ze dne 21.10.2004 ve věci dodatečného zařazení do
prací r.2005 – vyčištění přelivového objektu u vodárenské nádrže
4) Dopis č.j.: OPS/6864/2004/Hra ve věci „Stavební úpravy a výměna vnitřních instalací
v objektu požární zbrojnice a to a) zahájení stavebního řízení a b) vydání stavebního
povolení
5) Dopis č.j.: OSP/8329/2004/Roz ze dne 10.11.2004 – stavební řízení ve věci opěrné
zídky /stavebníci manž.Šmejkalovi č.p.115 ul.Zedníkova 24
6) Dopis č.j.: OSP/8547/2004/Hra ze dne 10.11.2004 – ve věci o povolení terénních úprav
stavebník p.Pudil Zedníkova 22, č.p. 112
7) Dopis č.j.: OPK/4774/2004/Va ze dne 14.1.02004- povolení rozkopávky na
ul.Beskydská /napojení RD voda a plyn/
8) Dopis č.j.: OD-IDOS-1986/2004/Za ze dne 4.11.2004 ve věci“Změny názvů autobusových a tramvajových zastávek“ – nově např. Svatý Kopeček, bazilika
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 34//2004-Zv ve věci „Oprava komunikace ul.Na Pevnůstce“ a Odvodnění
komunikací-investiční akce „Kanalizace Radíkov“ na TSMO a.s.
2) Dopis č.j.: 35/2004-Zv ve „Zimní údržba v městské části Radíkov“ adresovaný na
TSMO a.s.
3) Dopis č.j.:36/2004-Zv ve věci „Odvoz popelnic – označení popelnic“
4) Dopis č.j.:37/2004-Zv ve věci Pokrytí signálem Eurotel kú.Radíkov u Olomouce
5) Dopis č.j.: 38/2004-Zv S tanovisko k pronájmu části parcely č.752 kú. Radíkov u Olomouce
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
jednání na místě samém ve věci výsadby a doplnění zeleně /Ing.Štěpánková a
p.Suchánek/
jednání s TSMO a.s. na místě samém – doplnění lavečky a ohrazení u dětského hřiště /p.Řezníčková – TSMO a.s./
jednání na místě samém s TSMO a.s. p.Finger ve věci zimní údržby, umístění nádob
na posyp a spolupráci s firmou zajišťující zimní údržbu
tom, že byly předány podklady na stavební úřad na zahájení územního řízení ve věci
akce „Kanalizace Radíkov“
o výsledcích voleb v městské části Radíkov
vánoční výzdoba bude zajištěna cca k 5.12.2004
Zpravodaj č. 6/2004 vyjde v 51.týdnu
2) Pan Schwarz podal informaci o „nezvané návštěvě člověka-bezdomovce“ v době
úředních hodin v místnosti Detašovaného pracoviště a KMČ a jeho vtíravosti. Bude
nutno asi řešit umístěním domácí telefonu a el.zámku na vstupní dveře. Stav bude

třeba řešit v době vybírání poplatků za popelnice a psy v I/4 2005. Ing. Krátký se žádá
o koncepční řešení tohoto stavu.
3) Pan Schwarz podal informaci o údajné špatné slyšitelnosti místního rozhlasu-nutno
ověřit dle dohody a případně objednat opravu ještě z prostředků KMČ na rok 2004.
Zajistí: p.Schwarz
4) Předseda vyzval členy KMČ k návrhům na vhodné investování finančních prostředků
přidělovaných KMČ /předpoklad i v roce 2005/. Budou ve zpravodaji vyzváni i občané.

5) V roce 2005 bude třeba nárokovat probírku suchých větví na lípách, odstranění
ochmetu na „Křížkově doubku“.
Zajistí: Ing.Zvěřina
6) Předseda předložil návrh na přizvání zástupců vedení města na závěrečné jednání
KMČ v prosinci. Termín jednání KMČ lze změnit.
Zajistí: Ing.Bednář
7) Paní Prášilová seznámila přítomné s výsledky schůzky na Sv.Kopečku /problematika
Diagnostického ústavu/

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 20.12.2004 v 18,00 hod.
Jednání ukončeno v 18,55 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

