ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 20.3.2006
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ.
Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Problém s havarijním stavem kotle ÚT trvá, KMČ bude řešit vlastní cestou
 Místním rozhlasem vyhlášen zákaz uvazování psů u prodejny, dáno na vývěsku a bude o kontrolu požádána i MP
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Pozvánka MP na jednání na Sv.Kopečku dne 29.3.2006 a podána informace o změnách velitelů jednotlivých oddělení MP (netýká se Sv.Kopečka)
2) Dopis majetkoprávního odboru č.j.: SmOl/Maj/22/200/2006 ze dne 11.1.2006
3) Oznámení o zahájení územního řízení č.j.: SMOl/USO/77/310/2006/Če ze dne
2.3.2003 –navrhovatelé Roman a Gabriela Pospíšilovi, Zedníkova 25, Olomouc - výstavba RD
4) Pozvánka na poradu TSMO a.s. s předsedy KMČ na 16.3.2006
5) Žádost paní Marie Procházkové o přemístění kontejnerů u čekárny IDOS
Odeslaná pošta:
- E-mail na Městskou knihovnu v Olomouci s žádostí o zaslání seznamu knih v pobočce
městské knihovny v Radíkově , který bychom zveřejnili na stránkách Radíkovského informačního zpravodaje a na webových stránkách KMČ

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
veřejné nabídce Správy pozemkového fondu na pronájem parcel státu v kú.Radíkov u
Olomouce a to č.parcely 182/0 a 170/0- lokalita louky na Dolansku
jednání na TSMO a.s. Byla projednávána: složitá problematika zimní údržby, požadavek na aktualizaci sečení ploch v lokalitě Radíkov, připomínky ke kvalitě, připomenutí
uplatněných požadavků-havarijní stav parapetu u propustku na Lošovském potoce,
údržba dětských hřišť a herních prvků. Podána informace o přesném mapování
chodníků ve městě Olomouci a určení jejich vlastníků a správců
zajištění sběrových sobot (šrot 15.4.2006, kontejnery na objemný komunální odpad
22.42006, od 1.4.2006 odvoz odpadů z chatových lokalit a dále i odvoz bioodpadupilotní projekt
chystaném vydání Zpravodaje č.2/2006 počátkem dubna 2006
nekázni občanů (odložení staré televize u kontejnerů na separovaný sběr)
nezajištění obsluhy kontejneru na bioodpad ze strany TSMO a.s., ač na toto bylo důrazně upozorněno od KMČ Radíkov na poradě k této věci na odboru ŽP dne 7.2.2006
urgenci reklamace vjezdu do hasičské zbrojnice
požádání prodloužení chodníku na ul. Na pevnůstce pro odstavení kontejnerů
roznesení letáků k akci bioodpad
jednání s Mgr.Puhačem ve věci rozpočtu KMČ na rok 2006
2) K dopisu majetkoprávního odboru č.j.: SmOl/Maj/22/200/2006 ze dne 11.1.2006 ve
věci pronájmu části parcely č.103 kú.Radíkov u Olomouce o výměře 42 m2 nejsou ze
strany KMČ připomínky. Jde o legalizaci současné stavu, kdy parcela je součástí
předzahrádky a byla tam bývalými majiteli zbudováno oplocení. KMČ by se přiklánělo
spíše k odkupu části parcely č.103 . Odeslání vyjádření
Zajistí: Ing.Zvěřina
3) Přítomní byli seznámeni s žádostí paní Marie Procházkové o přemístění kontejnerů u
čekárny IDOS. TSMO a.s. budou opětovně požádány o zajištění uzamčení kontejneru
pro uliční smetky. Místním rozhlasem a ve „Zpravodaji“ budou opětovně požádáni občané, aby nevhazovali odpad (především sklo) v časných ranních a pozdních večerních hodinách a nerušily občany, kteří bydlí v blízkosti stanovišť kontejnerů. O hledání
případného jiného stanoviště budou požádány TSMO a.s. p.Vícha.
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Ing.Bednář podal informaci
a) o situaci s internetem a možností přidělení výpočetní techniky pro Detašované
pracoviště a pracoviště KMČ s možností napojení KMČ na internet. Informovanost
KMČ o způsobu výběru a systému výše uvedeného je špatná, celá akce se nám
ze strany města jeví jako chaotická, nesystémová.
b) Jednání s Ing.arch.Obenausem a tlumočení požadavku OKR (Ing.Žaláková) o projednání problematiky hřiště ve vedení radnice.
Dopis zajistí Ing.Zvěřina
5) Pan Schvarz informoval:
o padajícím sněhu na chodník u objektu hasičské zbrojnice (bude požádána SNO a.s. o montáž sněhových háků
o problémech se zamrznutou vodou v objektu KMČ a předložil návrh na
zateplení vchodových dveří (KMČ doporučila spíše na příští zimu zvýšit
teplotu vytápění jak v sociálním zařízení hasičů tak i na WC v patře).
Zajistí: Ing.Zvěřina

6) Byla diskutována čerpání rozpočtu KMČ na rok 2006 – viz. Návrh jako příloha zápisu
s tím, že definitivní schválení bude na jednání KMČ 04/2006

Další řádné jednání KMČ č.21 v úterý dne 18.4.2006 v 19,00 hod.

Jednání ukončeno ve 20,15 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

