ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 18.7.2005
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Zahájení ve 20,00 hod.
Ing.Bednář Jan
místopředseda
p.Pospíšilová Věra
p.Prášilová Františka
p.Mazáč Jiří
p.Smetana Jan
Nepřítomen: p.Schwarz Josef tajemník /omluven-pobyt v lázních/
Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ.

Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Na jednání s Městskou policií dne 23.6.2005 byly uplatněny požadavky KMČ
 Provedena inventura studní na pozemcích města v kú. Radíkov u Olomouce, dopis
odeslán
 Provedeno vystavení objednávky pro firmu – TOI dle dohody ve výši 2 000,-Kč
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Rozpis činností TSMO a.s. v městské části Radíkov na měsíc 07/2005
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 21/2005-Zv ve věci “Inventarizace studní v kú.Radíkov u Olomouce na pozemcích města Olomouce“
2) Stanovisko KMČ k pronájmu cca 2000 m2 parcely č. 495 pro místní SDH OlomoucRadíkov
3) E-mailová korespondence na TSMO ve věci:
a) urgence dopisů z 01/2005 a 05/2005 na STSMO a.s. - stížnosti manželů Procházkových ul. Malinovského na stav komunikace v blízkosti RD
b) urgence sečení ploch /nedodělky/ v městské části Radíkov
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
návštěvě jezdeckého dne na Lazcích pořádaného stájí Omega a to 16.7.2005 spolu
s Ing.Bednářem
nespokojenosti s kvalitou sečení ploch

-

-

nutnosti uzavřít připomínku Ing.Odstrčila k lokalitě úvozové cesty v prodloužení
ul.Náprstkova /členové ověří skutečný stav černých skládek/: Budou upozornění občané ve Zpravodaji. Bude dále rozhodnuto na jednání KMČ
stav s prodejnou potravin /diskuse členů KMČ/
zahájení opravy chodníku u zastávky MHD Radíkov – nástup.

2) Paní Pospíšilová přednesla oprávněné požadavky ke stavu parcely č.131 a 132
kú.Radíkov /bývalé Heroldovo/. Zaplevelený pozemek, riziko vstupu dětí do objektu,
který je v havarijním stavu. Dle zjištění je novým majitelem Ing. Lucký Boris a Hana
Lucká, Dvorského 11, Olomouc-Sv.Kopeček. Nový majitel bude písemně požádán o
nápravu stavu.
Zajistí: Ing.Zvěřina
3) Pan Smetana upozornil na špatný stav propustku přes potok u lípy –zast. MHD. Části
rozšíření zrealizované cca před 15 lety – zídka hrozí pádem/. TSMO a.s. budou na
tento stav upozorněni dopisem a požádáni o sjednání nápravy.
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Starý hydrant na ul.Zedníkova již není na parcele města Olomouce, ale na soukromé
parcele /zjištěno nahlédnutím do nové katastrální mapy/. Úzké pruhy pozemků města
v místě hydrantu jsou soukromé /pravděpodobně majitelé nových RD odkoupili/. Lze
předpokládat odstranění majitelem. KMČ nebude dále řešit.

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 22.8.2005 ve 20,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,40 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

