ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 16.1.2006
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)
-----Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ.

Zahájení v 18,00 hod.

Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Na dotaz ve věci úpravy vjezdu na parcelu č.120 a 121 jsme neobdrželi odpověď
 Schůzka s Ing. arch.Obenausem se uskuteční co nejdříve
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Odpověď odboru ŽP ve věci potkanů – bude proveden průzkum výskytu a určen další
postup
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.:43/2005-Zv ve věci „Plán jednání KMČ č.21 Olomouc-Radíkov na rok 2006
2) Dopis č..j. : 01/2006-Zv na SNO a.s. – urgence požadovaných oprav na objektu KMČ
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
obdržených novoročenkách
schůzce se zástupcem SNO a.s. p.Malíkem ve věci oprav objektu Náprstkova a prodejny. Vše přislíbeno, nátěry v jarním období, jednáno i o kotelně na prodejně, oprava
střešního okna ihned, neprovedeno ani po týdnu
zajištění a provedení opravy poškozené lavičky u zastávky MHD-nástup v Ol.Radíkově (zabezpečily TSMO a.s.)
probíhajícím výběrovém řízení na akci vodovod Nedvězí
jednání místních hasičů (ples nebude s ohledem na neshody s nájemcem hospody)
nutnosti urgovat opravu vjezdu do hasičské zbrojnice (zajistí předseda KMČ)
projednání úklidu půdy, KMČ zaplatí kontejner, hasiči zajistí vyklizení nepotřebných
věcí

-

zájmu Městské policie mít v Radíkovském informačním zpravodaji svou rubriku se
zaměřením na místní lokalitu
dalším provozu Městské knihovny. Novou knihovnicí bude paní Večeřová Helena od
1.2.2006. Podrobnosti budou zveřejněny ve Zpravodaji 1/2006
Radíkovském informačním zpravodaji č.1/2006 – vyjde cca do 10.2.2006
Zimní údržbě komunikací i problémech s parkováním některých občanů

2) Bylo jednáno s Ing.Sáblíkem (Agroprojekt Olomouc) ve věci schůzky občanů
s projektantem investiční akce Kanalizace Radíkov. Uskuteční se v první dekádě února 2006 v Klubu seniorů. Bude ve dvou blocích v 16,00 hod. a 17,00 hod. Občanům
budou rozneseny pozvánky. Termín bude určen co nejdříve.
Zajistí: Ing.Zvěřina
3) Jednáno o výměně tabulí s názvy místních ulic. Nutno prověřit technické a grafické
řešení a cenu. Bylo by hrazeno z rozpočtu KMČ na rok 2006.
Zajistí: Ing.Bednář
4) Bude jednáno s nám. primátora ve věci kotelny prodejna Radíkov-havarijní stav stále
trvá.
Zajistí Ing.Zvěřina
5) Pan Schwarz podal informaci o výběru poplatků za popelnice r.2006. Bude opět vybíráno i v místě. Dáme informaci do Zpravodaje.

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 20.2.2006 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

