ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 24.7.2006
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Ing.Bednář Jan
místopředseda
p.Schwarz Josef tajemník
p.Mazáč Jiří
p.Pospíšilová Věra
p.Prášilová Františka
p.Smetana Jan
Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ.

Zahájení ve 20,00 hod.

Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 ˇÚkol ve věci zajištění průzkumu (bioodpad) trvá
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Zápis zjednání na odboru ŽP ve věci bioodpadu dne 13.6.2006
2) Dopis č.j.: SmOl/Maj/22/4572/2006/Br ve věci „Plán údržby na rok 2007“ – vodoprávní
díla
3) Objednávka č.j.: 71/06/KMČ/21 ze dne 29.6.2006 ve věci opravy místního rozhlasu –
ve výši cca 21 000,-Kč
4) Cenová nabídka na provedení výměny kotle v prodejně SANA – 73 000,-Kč
5) Dopis č.j.: SmOl/OKR/19/1903/2006/Čer ze dne 22.6.2006 ve věci změny č.XV ÚPnSÚ
Olomouc – návrh zadání – problematika „východní tangenty“
6) Oznámení č.j.: SmOl/ÚSO/77/1065/2006/Če o zahájení územního řízení ve věci výstavby RD s garáží – žadatel Ing.Štencl Petr, Náprstkova 13
7) Dopis č.j:SmOl/OI/13/2136/2006/Mi ze dne 17.7.2006 ve věci „Návrh rozpočtu na rok
2007“ – požadavky na investice
8) Dopis MmOl-odbor ŽP, odd.odpady ze dne 29.6.2006 – ve věci – podzimní sběrové
soboty
9) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK/79/3460/2006/Van ze dne 11.7.2006 ve věci povolení rozkopávek na ul.Vrchní (napojení voda, plyn, el.přípojka) – žadatel Roman Pospíšil
Odeslaná pošta:
1) e-mailová korespondence na MmOl-mjpr.odbor p.Brázdová ve věci opravných
prací po přívalových deštích a dále žádosti o svolání jednání s ZD Unčovice cestou vodoprávního orgánu se snahou zmírnit následky přívalových dešťů změnou
hospodaření ZD na polích nad Radíkovem
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2) e-mailový dopis na ředitele TSMO a.s. ve věci nesouhlasu KMČ s působením pana Jana Koutného na Sv.Kopečku na úkor údržby komunikací v lokalitě Radíkov
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
opakujících se problémech s nedodělky při sečení trávy a neustálých nutných urgencích na TSMO a.s.
jednání Ing.Bednáře na Stavebním úřadě s vedoucí JUDr.Hýravou ve věci neinformovanosti KMČ o územním a stavebním řízení
vydaném Zpravodaji č.4/2006
sběrové podzimní sobotě, která bude 21.10.2006, týden předem bude sběr kovového
odpad
jednáních s panem Fr.Procházkou a Ing.Odstrčilem ve věci eliminace následků přívalových lijáků
situaci s přípravou investice „Kanalizace Radíkov“
provedeném průzkumu v oblasti složení komunálního odpadu občanů Radíkova. Odbor ŽP navrhuje zřízení dalšího stanoviště na tříděný odpad na okraji Radíkova na
ul.Malinovského
2) Byla posouzena nabídka na výměnu kotle na prodejně potravin. Rozhodování o nabídce se neúčastnil pan Mazáč. Ostatní členové nabídku doporučili. Mgr.Puhač bude požádán o vystavení objednávky s termínem realizace do 15.9.2006
Zajistí: Ing.Zvěřina
3) K problematice opravy místního rozhlasu – cena za opravu na vystavené objednávce
se zdá KMČ vysoká. KMČ nemá k dispozici náplň a rozsah opravných prací od firmy,
který by poukázal na stav místního rozhlasu. Pokud jde o charakter opravy u dosluhujícího zařízení bude se KMČ rozhodovat zda tuto akci „Celková rekonstrukce místního
rozhlasu Ol.-Radíkov“ nezařadí do plánu investičních akcí na další období. K danému
nutno zajistit u Mgr. Puhače podklady od firmy, která prováděla měření. Pan Schwarz
nemohl poskytnout podrobnější informace.
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) K opravným pracím v oblasti vodoprávní na rok 2007 se navrhuje:
a) odvodňovací příkop a zřízení 1-2 vpustí na ul. Náprstkova
b) odvodňovací šachtice v lokalitě hřiště zabraňující nátoku vody z pozemku
MVDr.Šindeláře
c) odvodňovací žlab a svedení vody k hladině u vodárenské nádrže na
ul.Přehradní s cílem zamezení podmáčení břehu a vzniku sváženiny
d) úprava žlabů na ul.Dolanská na konci
e) práce na čištění zbudovaných žlabů a lapače
f) zajištění vybudování opravné zídky na Lošovském potoku u správce této
vodoteče
Odeslání požadavků
Zajistí Ing.Zvěřina
5) K problematice investic na rok 2007 a roky další – požadavky zůstávají, bude zváženo
zda nezařadit akci „Celková rekonstrukce místního rozhlasu Ol.-Radíkov“. Nutno odeslat dopis
Zajistí: Ing.Zvěřina
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6) Bude jednáno s Mgr.Puhačem ve věci určení další oprávněné osoby pro hlášení místním rozhlasem. Bude třeba určit na doplňkové operativní hlášení odpovědnou osobu
nejlépe z řad členů KMČ. Podmínky určí Mgr.Puhač.
Zajistí: Ing.Zvěřina
7) S ohledem na některé vyšší položky v rozpočtu KMČ se po dohodě pozastavuje akce
výměna tabulí s názvy ulic, ponechána v rezervě. Současně se provede průzkum
zájmu o dodání tabulky s číslem RD a orientačním číslem soukromým osobám na jejich náklady.
Zajistí Ing.Bednář
8) Nutno dořešit a zpracovat odpověď ve věci možností bezdrátového internetu pro soukromé osoby v lokalitě Radíkov, případně provedení průzkumu zájmu a kontaktování
příslušné firmy. Nutno poslat dopis i Ing.Honovi.
Zajistí: Ing.Bednář
9) Podána informace o dalších chybějících mřížích (zcizeno) na ul.Náprstkova. Pokud
nebude pan Koutný pracovat pro Radíkov nebudou postřiky pořizovány.

10)
Ing.Bednář podal informaci o jednání s JUDr.Hýravou – vedoucí Stavebního úřadu
o chybějících informacích o vydaných územních rozhodnutích, stavebních povoleních,
demoličních výměrech pod. SÚ posílá na KMČ pouze zahájené územní řízení. Dále bylo sděleno, že s platností nového stavebního zákona od 1.1.2007 nebude KMČ posíláno nic. KMČ se tento stav nelíbí. Bude napsán v dané věci dopis primátorovi s žádostí
o schůzku, která by měla navázat na předcházející schůzky ve věci činnosti KMČ jejich
roli pro místní občany a nutnosti informovanosti.
Zajistí:Ing.Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 21.8.2006 ve 20,00 hod.

Jednání ukončeno ve 21,20 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
Detašované pracoviště – p.Kundel
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