ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 20.11.2006
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

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:
 Novoročenky 2007 pro občany jsou zajišťovány Ing.Bednářem
 Poděkování ředitelům firem za přípravu akce „Zahájení kanalizace Radíkov“ ze strany
předsedy KMČ proběhlo osobně
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Dopis č.j.: SmOl/USO/77/1650/2006/Če ze dne 19.10.2006 ve věci „oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavy rodinný dům – parcela č. 101,102 – navrhovatelé
manž. Kováčíkovi
2) Dohoda č.j.: SmOl/ŽP/55/20534/2006/JJ o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně
pro parcely č. 493 a 495 – žadatel firma Horstav Olomouc spol. s r.o.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 31/2006-Zv z 13.11.2006 na TSMO a.s. – požadavek na doplnění a posun dopravní značky ul. Na pevnůstce a ul. Náprstkova
2) Dopis č.j.: 32/2006-Zv z 13.11.2006 na TSMO a.s. na doplnění nádob na plasty
(tříděný odpad), odpadkového koše pod lípou a nádoby na Tetrapack
3) Dopis č.j.: 33/2006-Zv z 13.11.2006 na TSMO a.s. ve věci zimní údržby-doplnění
nádob na zimní posyp
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
dohledu Městské policie na akce DISCO
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zajišťování opravy osvětlení (totální výpadek) a dále požadavek na součinnost TSMO
a.s. s akcí kanalizace (pokládka chrániček a oprava poškozených spojovaných kabelů)
předání kotelny v prodejně SANA od MIZ Olomouc a dále nutnosti předat kotelnu a
doklady SNO a.s. – p. Malík. Bude nutno opětovně vyzvat k převzetí dokladů SNO
zajištění ankety BIOODPAD-rozdáno celkem 113 lístků. Anketa bude ukončena dne
25.11.2006 a na ni bude navazovat počátkem prosince jednání na odboru ŽP Magistrátu – odd.odpadů s cílem pokračování akce i v roce 2007
kontrolních dnech na stavbě „Radíkov kanalizace“. Budou ve středu dle potřeby i týdně
situaci kolem konečných úprav komunikací a nutnosti dalšího jednání na odboru investic jak postupovat
Mikulášské nadílce pro místní děti, která se uskuteční 2.12.2006 v místním hostinci

2) Pan Schwarz předložil návrh na provedení stavebních úprav souvisejících s Klubem
seniorů. KMČ souhlasí s tím, že nárokování požadavku si zajistí odbor, který řídí KD u
SNO a.s. včetně finančního krytí a dále s tím, že nebudou omezovány podmínky pro
jednání a činnost KMČ.
Zajistí: p.Schwarz
3) Došlo k poškození „jezevčíka“ na místním dětském hřišti u zvonice. Pokusíme se zajistit opravu a renovaci u výrobce a P centra Topolany. Pokud rozpočet umožní bude vystavena objednávka na provedení opravy z prostředků 2006, jinak až z prostředků
2007.
Zajistí: Ing.Bednář
4) Pan Schwarz informoval o poklesu intenzity signál Vodafone v lokalitě Radíkov. Bude
dotázán provozovatel.
Zajistí:Ing.Bednář
5) Bude opětovně provedena vánoční výzdoba v obvyklém rozsahu.
Zajistí: Ing.Bednář,Ing.Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 18.12.2006 v 18,00 hod.
Jednání ukončeno v 19,10 hod.
Zapsal:Ing.Zvěřina
Komise městské části č.21
Olomouc-Radíkov
Předseda Ing.Zvěřina Jan

Zápis obdrží:všichni členové KMČ
Magistrát města Olomouce-Mgr.Puhač
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc
Detašované pracoviště Radíkov – p.Kundel David
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