ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 20.12.2004
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.

Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Opětovně se objevila připomínka ke špatné slyšitelnosti místního rozhlasu –
ul.Zedníkova, bude dále prověřeno
 Trvá úkol k uplatnění požadavku na údržbu zeleně v roce 2005
 Pozvání zástupců vedení města bylo uplatněno, návštěva se z časových důvodů neuskutečnila
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Objednávka na provedení opravy sociálního zařízení v I.patře objektu
2) Dopis č.j.: ŽP/2061/2004/Kop ve věci označování popelnic – zamítá se
3) Dopis č.602 ze dne 19.11.2004 společnosti EUROTEL ve věci zabezpečení signálu
/nejasný příslib na rok 2005/
4) Dopis č.j.:OSP/9529/2004 ve věci zahájení kolaudačního řízení vodovodní přípojky
p.Milena Vašáková
5) Dopis OSP/8992/2004/Rz ve věci zahájení kolaudačního řízení „Přístavba zahradní
chaty“ navrhovatel MUDr.Štefka, lokalita na Suchých loukách
6) Dopis OSP/8547/2004 odbor stavební, pozvánka na projednání vznesených námitek –
stavebník p.Pudil Zedníkova 22
7) Dopis č.j.: OPS/7505/2004/Hra – ohlášení drobné stavby, oplocení stavebník
MVDr.Šindelář
8) Dopis č.j.: OKR/738/2004/Žak vyjádření k projektu zatrubnění Lošovského potoka žadatel Ing.Gába
9) dopis č.j.: ÚSO/1744/2004/Če zahájení územního řízení „Zastřešené stání se zahradním skladem – žadatelé manž. Markovi – ul.Náprstkova
10) Dopis č.j.:ÚSO/1139/2004/Če – rozhodnutí – zamítnutí terénních úprav, navrhovatelé
manž.Šmejkalovi
11) Pozvánka na jednání ZMO dne 14.12.2004
12) Dopis Ing.Krátkého ve věci odměn pro členy KMČ, termínů schůzí na rok 2005
13) Dopis občana z ul. Lošovská
14) Požadavek na zlepšení slyšitelnosti ul.Zedníkova
15) Dopis manž.Procházkových /návrh akcí na realizaci z rozpočtu KMČ na rok 2005/

Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 39//2004-Zv ve věci „Odměny pro členy KMČ za II.pololetí 2004“
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
rozpočtu města Olomouce na rok 2005 /pro akci Kanalizace Radíkov 800 000,-Kč na
dokumentaci pro zhotovitele stavby/
ukončeném územním řízení akce „Kanalizace Radíkov“
jednání s paní Hradilíkovou ve věci oplocení MVDr.Šindelář a spory p.Pudil
stanovisku odboru KaR ve věci změn územního plánu v k.ú.Radíkov u Olomouce
o jednání a výběru obkladů s firmou Řemesla Velká Bystřice , dodavatel stavebních
prací na sociálním zařízení
nutnosti zajistit přání rozhlasem občanům k Vánocům a Novému roku 2005
2) Pan Schwarz podal další informace o špatné kvalitě příjmu tel. signálu. Budou o prověření požádány Radiokumunikace Ostrava, pokud nebude tato služba úplatná
Zajistí: Ing.Bednář
3) Na základě připomínek KMČ stanovila základní dobu pro hlášení místního rozhlasu - sobota v 10,30 hod. Ve jiných naléhavých případech dle potřeby.
Zajistí p.Schwarz
4) Paní Prášilová navrhla doplnění autobusových spojů a to odjezd z Radíkova mezi
9,00-10,30 hod, o víkendu odjezd z Radíkova v cca 11,15 hod. Bude uplatněno při
další změně jízdního řádu-asi 05/2005. Přítomní souhlasili
Zajistí: Ing.Zvěřina
5) Bude uplatněno provedení ořezu bříz u hřiště za prodejnou
Zajistí: Ing.Zvěřina
6) Přítomní odsouhlasili termíny jednání KMČ na rok 2005 – viz příloha
V závěru poděkoval předseda přítomným za aktivní spolupráci v roce 2004 a popřál přítomným příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a
spokojenosti

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 17.1.2005 v 18,00 hod.
Jednání ukončeno v 19,15 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

PLÁN JEDNÁNÍ KMČ Č. 21 OLOMOUC - RADÍKOV
rok 2005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1
Program jednání :
1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Úkoly k řešení pro členy KMČ

Plán jednání KMČ v roce 2005
17.ledna
18,00 hod.
21. února
18,00 hod.
21. března
19,00 hod.
18. dubna
19,00 hod.
16. května
20,00 hod.
20. června
20,00 hod.
18. července
20,00 hod.
22. srpna
20,00 hod.
19. září
19,00 hod.
17. října
19,00 hod.
21. listopadu
18,00 hod.
19. prosince
18,00 hod.
Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ,
případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2005.

Komise městské části č.21
Olomouc-Radíkov
předseda
Ing. Zvěřina Jan

