ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 19.2.2007
Ing.Zvěřina Jan předseda
Zahájení v 18,00 hod.
Ing.Bednář Jan místopředseda
p.Pospíšilová Věra
p.Prášilová Františka
p.Smetana Jan
p.Schwarz Josef
p.Kundel David – Detašované pracoviště Radíkov MmOl.

Přítomni:

Hosté:

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ.






























































































 Otázka správce objektu nedořešena. Důvodem
Mgr.Puhače. Bude dále jednáno.
 Dopis na majitele místního hostince odeslán






































































dlouhodobá

nepřítomnost





1) Dopis č.j.: SmOl/ŽP/55/3019/2007/Št ve věci svévolné výsadby na veřejných plochách
zeleně – bude zveřejněn ve Zpravodaji č.2/2007
2) Dopis č.j.: SmOl/OPK/16/119/2007 primátora Martina Novotného ve věci převzetí záštity nad oslavami 115 let místního SDH Ol.-Radíkov
3) Dopis ZD Unčovice ve věci souhlasu s využitím ploch u přehrady kú. Radíkov u Olomouce na oslavy 115 let SDH Ol.-Radíkov
4) Obj.č.09/07/KMČ/21 ve věci opravy poškozeného „jezevčíka“
5) Obj.č.07/07/KMČ/21 ve věci tisku Radíkovského informačního zpravodaje v r.2007
6) Dopis č.j.: SmOl/ÚSO/77/123/2007/Hl ve věci „Kanalizační přípojky občanů inv.akce
Kanalizace Radíkov-metodický dotaz
7) Dopis SNO a.s. č.j.:Mk/2-07 ve věci kanalizace (napojení prodejny a objektu KMČ Náprstkova 1)
8) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/575/2007/Ši na úplnou uzávěru komunikací ul.Vrchní
(26.2.-25.3.2007) a Náprstkova (1.3.2007-15.5.2007)




















1) Dopis č.j.03/2007-Zv na SNO a.s. - Napojení na kanalizaci objektů SNO a.s.
2) Dopis č.j.:04/2007-Zv na MmOl.-OŽP, veř.zeleň - Sečení pod hrází
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3) Dopis č.j.:05/2007-Zv na ZD Unčovice – 115 let SDH Ol.-Radíkov, použití ploch u
přehrady
4) Dopis č.j.:06/2007-Zv – napojení hostince na kanalizaci
5) Dopis č.j.:07/2007-Zv – na primátora – Patronát oslav 115 let SDH
6) Dopis č.j.:08/2007-Zv – na TSMO a.s. ve věci urgence opravy poškozeného basketbalového koše


-

-



































1) Předseda KMČ podal informaci o :
obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ
novém „Statutu KMČ“ který schválila RMO v lednu 2007 a upozornil na nové věci.
Členové KMČ obdrží „Statut“ jako přílohu zápisu 02/2007
politické strany mají do konce února 2007 termín na doplnění členů KMČ
předsedu a složení KMČ jmenuje RMO v březnu 2007
hledání nové tiskárny Zpravodaje. Dále se bude jednat o zlepšení kvality
návštěvě I. náměstka primátora Mgr.Ščudlíka a vedoucího odboru dopravy Ing.Hoppa
na kontrolním dnu stavby „Kanalizace Radíkov“ 14.2.2007, předání podkladové zprávy s fotodokumentací ke stavu komunikací. Byla provedena obhlídka kritických míst
na komunikacích zejména těch, které byly založeny bez řádného podloží (pouze na
hlíně a nyní se pod těžkými vozidly bortí). Cílem je vytvořit podmínky pro uvolnění
prostředků na zpracování projektu na konečnou-definitivní úpravu komunikací a její
zařazení do plánu na rok 2008.
dalších uzávěrách místních komunikací a změnách, které budou ve srovnání s harmonogramem. Bude nutné dát do vývěsky a na prodejnu přehled vydaných rozhodnutí k uzávěrám místních komunikací
2) Ing.Bednář informoval o:
a) „šumu“ ve věci úniku oleje z poškozeného kabelu u TV vysílače. Nutno prověřit písemným dotazem u SME
b) problematice možných rizik plynoucí z činnosti TV vysílače na zdraví občanů
městské části Radíkov. Bude nutné vést korespondenci s Krajskou hygienou
Olomouc v návaznosti na příslušné hygienické předpisy v tomto oboru.
c) ukázce výrobců vánoční výzdoby – termín bude dojednán
d) nutnosti řešení nového stání na kontejnery poblíž prodejny a úvazu pro psy
3) Paní Prášilová přednesla připomínky k jízdnímu řádu MHD a přeložila návrh na zkrácení intervalů zajíždění do Radíkova. K danému byla diskuse, jde i o obsazenost nových spojů a ekonomičnost. Nelze vyhovět vždy potřebám jednotlivce. Bude nutno
doložit i počtem pravidelných zájemců o spoj. U večerních spojů navrhneme zahájení
objíždění spojů Lošov-Radíkov po cca 19,30 hod.

USNESENÍ
A) Odeslat dopis nám.primátora Mgr.Ščudlíkovi ve věci stavu komunikací v městské
části Radíkov s žádostí o řešení dané situace (v návaznosti na bod 1).
Zajistí: Ing.Zvěřina
B) Připravit dle projednání dopis na SME a na Krajskou hygienu (v návaznosti na
bod 3)
Zajistí: Ing.Bednář
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C) Připravit na další jednání soupis akcí vhodných k realizaci z rozpočtu KMČ na rok
2007 jako podklad pro schválení čerpání.
Zajistí: Ing.Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 19.3.2007 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19,45 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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