ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 20.6.2005
a mimořádného jednání dne 10.6.2005
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Ing.Bednář Jan
místopředseda
p.Schwarz Josef tajemník
p.Pospíšilová Věra
p.Prášilová Františka
p.Mazáč Jiří
p.Smetana Jan
Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ.

Zahájení ve 20,00 hod.

Mimořádné jednání dne 10.6.2005
KMČ doporučila k prodeji část parcely 747 / cca 2 m2/ žadatel Pavel Bernard, Věra Bernardová – dopis majetkoprávního odboru č.j. MAJ-PR/41/2005 ze dne 11.5.2005. Stanovisko zasláno dopisem č.j.: 19/2005-Zv ze dne 13.6.2005.
Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Dopis na TSMO a.s. ve věci ukradené mříže na ul. Na Suchých loukách a ke stavu
komunikací na téže ulici a taktéž na ul. Dolanské odeslán
 Informace o měření tel. signálu dána do Zpravodaje č.3/2005, bude dále požádáno o
písemné vyjádření odborné firmy a dáno dále na vědomí občanům
 Odeslán i dopis na SMO a.s. ve věci nátěrů oken a namrzání vody ze stříšky.Část vyřešena
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Dopis odboru majetkoprávního č.j.: MAJ-IN-PO/93/2005/Br ze dne 19.5.2005 ve věci
evidence studní v majetku města
2) Dopis-žádost stáje Omega o poskytnutí příspěvku na akci parkurové skákání o “Pohár
města Olomouce” na Lazcích v Olomouci
3) Dopis č.j.: TS/1477 od TSMO a.s. ve věci oprav komunikací /odpověď/
4) Dopis TSMO a.s. – plán činností TSMO a.s. v lokalitě Radíkov na měsíc 06/2005
5) Rozhodnutí č.j.: ŽP/21966/04/05/Poš ze dne 23.5.2005 ve věci dodatečného stavebního povolení – zatrubnění Lošovského potoka parc.č. 616, 617, 618
6) Dopis Mgr.Puhače ze dne 9.6.2005 – příloha “Statut komisí městských částí “ a dopis
zástupkyně veřejného ochránce práv Anny Šabatové ve věci Diagnostického ústavu na
Sv.Kopečku
7) Pozvánka MP na jednání na Sv.Kopečku dne 23.6.2005 – obsadí Ing.Bednář.

Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 19/2005-Zv ve věci “Stanovisko k prodeji části parcely č.747 kú.Radíkov u
Olomouce
2) Dopis č.j.: 20/2005-Zv – návrh na odměny členům KMČ za I.pololetí 2005
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
-

Statutu Komisí městských částí – který schválila RMO. Statut byl přečten všem přítomným, každý člen KMČ obdržel kopii “Statutu” a byla dána i kopie do vývěsky KMČ
v prostoru pod lípou. Do příštího čísla Radíkovského informačního zpravodaje č.4/2005
bud dána taktéž informace pro občany.

-

připomínkách občanů k činnosti SDH Olomouc-Radíkov na ploše města – louka
nutnosti ukončit anketu na bioodpad, lístky předat na odbor ŽP Magistrátu /p.Schvarz/
dopisu zástupkyně veřejného ochránce práv Anny Šabatové – seznámení s textem
o nepořádku před místním hostincem – p. Schwarz upozorní hostinského na úklid sítě
a starého koberce z
k akci Kanalizace Radíkov: dle sdělení JUDr. Vačkářové-právníka odboru investic
nabylo právní moci i druhé rozhodnutí Stavebního úřadu v Přerově o “vyvlastnění”
pozemku pro akci Kanalizace Radíkov. Tím by měly být podklady pro zahájení stavebního řízení v této akci z hlediska vlastníků pozemků uzavřeny.
situaci kolem místní prodejny, bude se hledat řešení
sportovním turnaji, který se konal počátkem června 2005 na hřišti za prodejnou

-

-

2) Na jednání s Městskou policií dne 23.6.2005 se uplatní tyto požadavky: volně pobíhající psi, porušování dopravních předpisů-parkování na ul.Malinovského, ježdění na
motocyklech, úklid po koních
Zajistí: Ing.Bednář
3) Členové KMČ odsouhlasili pro Stáj Omega příspěvek 2 000,- Kč. Forma bude projednána s Mgr. Puhačem.
Zajistí: p.Schwarz
4) Projednány studny na parcelách města – bude odeslán dopis
Zajistí: Ing.Zvěřina
5) KMČ doporučuje žádost hasičů k pronájmu části plochy parc.č.495 kú.Radíkov u
Olomouce a to bezúplatně
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 18.7.2005 ve 20,00 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

