ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 20.2.2006
Přítomni:

Omluven:

Ing. Jan Bednář místopředseda
p.Josef Schwarz
p. Jiří Mazáč
p. Věra Pospíšilová
p. Jan Smetana
p. Františka Prášilová
Ing. Jan Zvěřina předseda

Zahájení v 18.00.hod.

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
•

•
•
•

K otázce úpravy vjezdu na parcely č. 120 a 121 proběhlo jednání s Ing. Černou, která
nás odkázala na navazující stavební povolení a ujistila, že v podmínkách pro
kolaudaci bude zakotvena povinnost uvést chodník do původního stavu. Budeme
dále sledovat
Schůzka s Ing. Obenausem proběhla – byly stanoveny priority realizace vybavenosti
městské části. Spolupráce na projektu byla zahájena s cílem vybudování
víceúčelového hřiště.
Byly prověřeny možnosti dodání nových tabulí s názvy ulic. Cena jedné tabule se
pohybuje do 500 Kč, pro Radíkov je potřeba 32 kusů. K tomu účelu byl zpracován
plánek s uvedením názvů ulic a počtů tabulí. Probíhá jednání s Mgr. Puhačem.
Proběhla schůzka za účasti p. Cabicarové a Ing. Sáblika s občany, v souvislosti
s investiční akcí „Kanalizace Radíkov“, které se zúčastnilo 86 lidí. Dalších 16 přišlo
nahlédnout do dokumentace v následujících úředních dnech na detašované
pracoviště, kam byla dodána upravená dokumentace.

Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1. Z Českého statistického úřadu: Požadavek na aktualizaci statistiky občanské
vybavenosti.
2. Z Magistrátu: Podklady k problematice ptačí chřipky, k separovanému sběru odpadů
a termíny sběrových sobot.
3. Od Střediska ekologické výchovy Sluňákov došel elektronickou poštou návrh letáku
k otázce sběru bio odpadu, který bude zahájen v dubnu.

Odeslaná pošta:
1. Upravená statistika občanské vybavenosti pro Český statistický úřad – podle
požadavku bylo zasláno elektronickou poštou.
2. Připomínky k letáku ke sběru bio odpadu pro Středisko ekologické výchovy Sluňákov,
rovněž elektronickou poštou.
Projednávaná problematika
1. Kotel v prodejně nebyl dosud vyměněn, nebezpečí havárie trvá. Naše úsilí s cílem
výměny vadného kotle za ekologický kotel na tuhá paliva, bude pokračovat.
2. Byl diskutován problém se psy, které majitelé uvazují v blízkosti prodejny. Tito
obtěžují zákazníky prodejny při příchodu a odchodu z prodejny a svými výkaly
znečišťují bezprostřední okolí vstupu do prodejny. Pro odstranění tohoto jevu bude
vyhlášena výzva majitelům psů a tento text bude vyvěšen ve vývěsce. Následně
bude prověřena možnost umístit k prodejně tabulku se zákazem uvazování psů
v blízkosti vchodu do prodejny.
Zajistí Ing. Bednář
3. Byl zajištěn odvoz sněhu od hospody a zprovozněna komunikace pro zásobování
prodejny nákladními auty.
Další řádné jednání KMČ č. 21 bude v pondělí 20.3.2006 v 19.00
Jednání ukončeno v 18.50
Zapsal : Ing. Jan Bednář
Komise městské části č. 21
Olomouc – Radíkov
Místopředseda Ing. Jan Bednář

Zápis obdrží: všichni členové komise
Magistrát města Olomouce
Městská policie Olomouc
vývěska KMČ v Olomouci – Radíkově

