ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 20.12.2005
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Ing.Bednář Jan
místopředseda
p.Schwarz Josef tajemník
p.Mazáč Jiří
p.Pospíšilová Věra
p.Smetana Jan
Omluvena: p.Prášilová Františka (nemoc)

Zahájení v 18,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ.
Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Stále není dořešena výměna kotle na prodejně Radíkov. Stav řešil ředitel fy.Pramen
s.r.o. p.Látal a ředitel SNO a.s. Ing.Zelenka. Situace je kritická, byl informován
nám.primátora Ing.Czmero s žádostí o pomoc. Bohužel SNO a.s. nenechala ani aktivovat přípojku – chybí plynoměr.
 do zpravodaje dána informace o ukazateli času - splněno
 dopis ve věci místní knihovny byl odeslán
 požádáno o prověření stavu s výskytem hlodavců (potkanů) v lokalitě - odesláno
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Pozvánka na jednání s MP dne 15.12.2005 na Sv.Kopečku
2) Dopis č.j.: USO /1656/2005/Ce – zahájení územního řízení ve věci opravy a rozšíření
RD na parcele č.120 a 121. Žadatel Ing. Dvořák Roman
3) Objednávka na provedení opravy topidla na sociálním zařízení SDH Ol.-Radíkov
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.:40/2005-Zv na ředitelku Městské knihovny ve věci ukončení provozu pobočky knihovny v Radíkově
2) Dopis č..j. : 41/2005-Zv na odbor ŽP MmOl ve věci výskytu potkanů
3) Dopis č.j.: 42/2005-Zv – návrh odměn pro členy KMČ
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
schůzce zástupců KMČ s MP (celkem v obvodu na 400 přestupků, v Radíkově cca 35
přestupků především v oblasti dopravy, problematika drobného vandalismu, problematika dopravního značení)

-

byly rozeslány novoročenky a Zpravodaje, rozdány i občanům
zajištění opravy topidla u hasičů (zajišťoval Ing.Bednář)
vichřicí poškozené vánoční výzdobě, nutno opravit
schválení rozpočtu města Olomouce na rok 2006
návrh termínů jednání KMČ v roce 2006 (schváleno)

2) Seznámení s dopisem č.j.: USO/1656/2005 ve věci zahájeného územního řízení na
RD na parcele č.120 a 121. Rozšíření půdorysu a výstavba garáže. Nový majitel Ing.
Dvořák. Bude nutno řešit úpravu chodníků s ohledem na nové vjezdy na parcelu z ul.
Na pevnůstce a dále prosloužení chodníku pro odstavení kontejneru.
Zajistí: Ing.Bednář, Ing.Zvěřina
3) Na příští jednání nutno předložit návrhy na investování prostředků přidělených KMČ
na rok 2006
4) Je třeba upravit vánoční vývěsku z novoročenek a dále zajistit přání občanů rozhlasem k vánocům a k novému roku 2006
Zajistí: p.Schwarz
5) Ing. Bednář předložil návrh Ing.arch.Obenause na pomoc s řešením určitých záležitostí v lokalitě Radíkov. V diskusi doporučena lokalita sportoviště za prodejnou (úprava
zeleně) a dále budoucí lokalita v prostoru louky na parcele č. 495 (budoucí sportoviště)
Zajistí:Ing.Bednář
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 16.1.2006 v 18,00 hod.
Jednání ukončeno v 19,30 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 v roce 2006
16. ledna
20.února
20.března
18.dubna
15.května
19.června
17.července
21.srpna
18.září
16.října
20.listopadu
18.prosince

18,00 hod.
18,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
20,00 hod.
20,00 hod.
20,00 hod.
20,00 hod
19,00 hod.
19,00 hod.
18,00 hod.
18,00 hod.

