ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 19.3.2007
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Ing.Bednář Jan místopředseda
p.Prášilová Františka
p.Smetana Jan
p.Schwarz Josef
Nepřítomni: p.Mazáč Jiří – nemoc
p.Pospíšilová Věra – sl.cesta

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. Všichni popřáli panu Josefu
Schwarzovi k svátku hodně zdraví a spokojenosti.


















































































































 Dopis nám.primátora Mgr.Ščudlíkovi ve věci oprav komunikací po kanalizaci odeslán
 Dopis na Krajskou hygienu ve věci havárie kabelu u TV vysílače odeslán
 Soupis možných akcí z rozpočtu KMČ r.2007 – viz zápis




















































1) Dopis č.j.: SmOl/OKR/19/593/2007/Čer ze dne 28.2.2007 ve věci „Oznámení o projednání
zadání změny č.XV ÚPnSÚ Olomouc – východní tangenta“
2) Doporučený dopis podací číslo R 000954 ze dne 26.2.2007 občana Radíkova
3) Doporučený dopis podací číslo R 000050 ze dne 12.3.2007 občana z Radíkova
4) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/557/2007 ze dne 19.22007 ve věci zvláštního užívání
místních komunikací Vrchní, Náprstkova a ul.Malinovského od točny DPO po ul.Na
Suchých loukách
5) Dopis odboru ŽP MmOl ze dne 5.3.2007 ve věci „Sběrových sobot – jaro 2007“
6) Dopis č.j.: TSMOú806 ve věci Oprava propustku Lošovský potok ul.Malinovského






















1) Dopis č.j.:09/2007-Zv – na TSMO a.s. ve věci opravy havarijního stavu propustku
Lošovský potok na ul.Malinovského

2) Dopis č.j.10/2007-Be na MmOl. Odbor ŽP ve věci žádost o prošetření stížnosti
3) Dopis č.j.:11/2007-Be rozeslaný vlastníkům chat ve věci možného napojení chat na
kanalizaci ul.Lošovská, U skalky
4) Dopis č.j.:12/2007-Zv nám.primátora Mgr.Šudlíkovi ve věci opravy komunikací po akci
Kanalizace Radíkov


-



































1) Předseda KMČ podal informaci o :
obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ
složení nové KMČ tak, jak je po návrhu politických stran předkládáno na jednání RMO
počátkem dubna 2007
problematice, která se řeší na středečních kontrolních dnech stavby Kanalizace Radíkov
(změny v projektu, uplatnění požadavku občanů na změny v umístění šachtice apod.)
předpokládaném vydání Zpravodaje 2/2007 cca 6.4.2007
zajištění sběrové soboty – šrot hasiči dne 14. dubna 2007 a sběrová sobota
kontejnery pro komunální a nebezpečný odpad dne 21.dubna 2007. Obě akce na
točně autobusů MHD
předpokládaném zahájení akce „Bioodpad 2007“ a to pondělí 23. dubna 2007 se
(čas bude
stanovištěm kontejnerů na točně MHD.
upřesněn). Pro informaci ve středu bude kontejner na Sv.Kopečku a v pátek v Lošově.
uzávěře ulice Na pevnůstce a to od 2.4. do 30.6.2007. Úseky budou uzavírány
postupně, objížďka po poli v prodloužení ul.Beskydská, nebo Zedníkova a pro větší
vozidla směr TV vysílač a ZOO Sv.Kopeček


-



































2) Ing.Bednář informoval a předložil prospektové materiály k možné vánoční výzdobě. Bylo
vytipováno vhodné řešení. Rozhodne nová KMČ.
3) Přítomní členové KMČ se seznámili s dopisy, které obdržela KMČ na vědomí od
místního občana. Jsou adresovány na odbor ŽP Magistrátu a primátorovi města
Olomouce.
4) Do soupisu požadavků na akce z rozpočtu KMČ jsou zahrnuty následující požadavky:
obnova oplocení na Horním hřišti
obnova oplocení na hřišti za prodejnou
oprava „jezevčíka“
náklady na vydávání „Zpravodaje“
podpora akce „115 let místního SDH“
plocha pro přemístění kontejnerů
rozhlas ul.Dolanská a Pujmanové
5) Pan Schwarz připomenul, že je třeba občanům, kteří mají zájem o zpracování projektu
na kanalizační přípojku.
USNESENÍ
A) Zajistit kontakty na projektanty s rozumnou cenou za projekt. Informace budou
předány občanům na letáku nebo bude schůzka s projektanty. Občan si rozhodne
sám o výběru.
Zajistí: In.Bednář, Ing.Zvěřina
B) Připravit dle projednání dopis na Krajskou hygienu ve věci TV vysílače po
prostudování podkladů k dané problematice
Zajistí: Ing.Bednář

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 18.4.2007 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 21:05 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

