ZÁPIS
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 21.5.2007
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Ing.Bednář Jan místopředseda
p.Mazáč Jiří
p.Pospíšilová Věra
Nepřítomni: p.Prášilová Františka (nemoc)
Ing.Rešl Miroslav (dovolená mimo)
Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník (sl.cesta)
Hosté:
p.Kundel David

Zahájení ve 20,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo
usnášenischopné.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Rozpočet schválený na jednání dne 20.4.2007 byl odeslán na Magistrát současně se
zápisem.
 Dopis na 1. nám.primátora Mgr.Ščudlíka ve věci zvonice byl odeslán.
 Ve věci odstranění klestí bylo jednáno s ředitelem Městských lesů Ing.Šimkem, zatím
bezvýsledně. Bude dále projednávat Ing.Bednář.
 Dopis na ČSÚ odeslán v termínu.
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Pozvánka MP na jednání dne 6..6.2007 v 16,00 hod – služebna Sv.Kopeček
2) Dopis předsedovi a členům KMČ ze dne 25.4.2007 – jmenování a schválení RMO
3) Dopis ze dne 17.5.2007 – pozvánka předsedům na setkání s primátorem města
Olomouce panem Martinem Novotným
4) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/2039/2007/Ši ze dne 11.5.2007 ve věci povolení uzavírky
ul. Náprstkova (15.5.-30.5.2007)
5) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/2043/2007/Ši ze dne 11.5.2007 ve věci povolení uzavírky
ul. Náprstkova (15.5.-30.5.2007)

6) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/1956/2007/Van ze dne 2.5.2007 ve věci povolení uzavírky
ul. Lošovská (2.5.-31.8.2007)
7) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/1738/2007/Van ze dne 20.4.2007 ve věci povolení
zvl.užívání komunikace ul.Malinovského od 30.4.-15.5.2007 (napojení RD na inž.sítě)žadatel p.Rothrockel
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 14/2007-Zv ze dne 2.5.2007 ve věci místní zvonice Církve československé
husitské
2) Dopis č.j.: 2007/05/01/01 ze dne 1.5.2007 na Krajskou hygienu v Olomouci ve věci
„Problematika záření vysílačů na telekomunikační věži Radíkov a vliv na zdraví místních
občanů“ – jako žádost o informaci
3) Dopis na ČSÚ č.j.13/2007-Zv - statistické údaje za rok 2006
Projednávaná problematika

-

1) Předseda KMČ podal informaci o :
obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ
jednání s Městskými lesy ve věci úklidu prořezávek podél komunikace do Radíkova
nevyzvednutém doporučeném dopise (provedena opatření k nápravě)
stále přetrvává problém se sháněním nového pracovníka pro úklid komunikací, jednáno
s vedením TSMO a.s.
předložené nabídce na opravu oplocení „dolní hřiště“, zadáno firmě po předložení
nabídky
nabídka na opravu oplocení „horní hřiště“ dosahuje částky cca 65 000,-Kč., zatím
pozastaveno komise se rozhodne později znovu
e-meilu TSMO a.s. ve věci mzdových podmínek na místo úklidu komunikací v Radíkově
přípravě nohejbalového turnaje dne 2.6.2007
přípravě oslav 115 let místního SDH Ol.-Radíkov a podílu KMČ
připraveném Radíkovském informačním zpravodaji č.3/2007 (vyjde 31.5.2007), dále o
Hasičském radíkovském zpravodaji ke 115 letům trvání. Zpravodaj č.4 by měl vyjít
v první polovině července 2007.
2) Pan Mazáč přednesl připomínku ke koupání psů v místní vodárenské nádrži. KMČ
nevidí nutnost zákazu koupání psů, jde o přírodní vodárenskou nádrž, koupání lidí
oficielně zakázáno.
3)

Byl učiněn dotaz u Ing.Černé na Stavebním úřadě ve věci potřebnosti zjednodušené
dokumentace pro řešení kanalizace na vlastním pozemku. Zjednodušenou dokumentaci
je třeba, požaduje se stanovisko Středomoravské vodárenské a.s. apod. pro vydání
územního souhlasu. Znovu KMČ upozorňuje, že si občané mohou zajistit jakéhokoliv jiného
projektanta, postačí osoba se vzdělám stavebního směru, bez autorizace. Podrobnosti sdělí
Ing.Černá. Nabídka projektantů, kteří se o zakázky v Radíkově zajímají není pro nikoho závazná.
Občan se musí rozhodnout sám. Jde o kontakt občan - projektant, nikoliv o kontakt KMČ – projektant.

USNESENÍ
A) S ohledem na narůstající nepořádek na stavbě nutno celou záležitost opětovně a
průběžně projednávat se všemi dodavateli. Kritické připomínky občanů se objevují
častěji. Nutno průběžně jednat na kontrolních dnech i častěji dle potřeb se
zhotoviteli a investorem.
Zajistí: Ing.Zvěřina
B) Zajisti výběr zhotovitele na výměnu podlahové krytiny v místnosti Detašovaného
pracoviště-knihovny.
Zajistí: Ing.Bednář

C) Všichni členové KMČ dodají předsedovi v termínu do 30.5.2007 údaje požadované
dopisem Mgr.Puhače. Adresa, tel.spojení, e-mailová adresa, bankovní spojení.
Zajistí: všichni čl.KMČ
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 18.6.2007 ve 20,00 hod.
Jednání ukončeno ve 21:00 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

