ZÁPIS
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 20.8.2007
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan -předseda
Ing.Bednář Jan - místopředseda
Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník
p.Mazáč Jiří
p.Pospíšilová Věra
p.Prášilová Františka
Ing.Rešl Miroslav

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení
schopné. Zápis z minulé schůzky bez připomínek - schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Dopis na odbor investic MmOl ve věci prodloužení inženýrských sítí do ul. Na Suchých
loukách odeslán.
 Jednání s odborem informatiky MmOl. ve věci možného využití KMČ proběhlo.
V současné době není možné. Informaci podal Ing.Bednář.
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Dopis odboru ŽP ve věci problematiky biodpadu – žádost o připomínky
2) Dopis č.j.:SmOl/Maj/22/3179/2007/Čí ze dne 8.8.2007 ve věci prodeje parcely č. 63/2
zast.plocha o výměře 21 m2
3) Dopis č.j.: SmOl/Maj/22/2238/2007/Sk ze dne 11.7.2007 ve věci pronájmu části plochy
573 kú.Radíkov u Olomouce o výměře 2 m2
4) Dopis č.j.:SmOl/Ol/13/1324/2007/Zj ze dne 19.7.2007 –návrh rozpočtu města Olomouce
na rok 2008 (stanovení priorit KMČ č.21 Ol.-Radíkov)
5) Rozhodnutí č.j.: Sol/ŽP//8938/2007/Hu ze dne 2.7.2007 ve věci „Radíkov-prodloužení
stoky splaškové a dešťové kanalizace, prodloužení vodovodního řadu“ – soukromá
investice žadatele TOURIST CENTRUM s.r.o. (pokračování z ul.Beskydské).
6) Rozhodnutí č.j.:SmOl/OPK/79/3316/2007/Van ze dne 11.7.2007 – dodatečné povolení
zv.užívání komunikace ul.Malinovského č.9 - havárie na vodovodní přípojce k RD
7) Dopis TSMO a.s. č.j.: TSMO/1949 ze dne 26.7.2007 – plán prací na srpen 2008
v kú.Radíkov
8) Dopis odb.investic č.j.:SmOl/13/337/2007/Ti ve věci „Žádost o prodloužení inženýrských
sítí na ul.Na Suchých loukách – kú.Radíkov u Olomouce“ – odpověď
9) Dopis č.j.:SmOl/ŽP/55/20847/2007/Sk ze dne 19.7.2007 ve věci „Oznámení o zahájení
vodoprávního řízení s pozvánkou k místnímu šetření a ústnímu projednání SO 03
Prodloužení kanalizačních řadů – investiční akce „Kanalizace Radíkov“.

10) Žádost občana o řešení kvalitnější úpravy místních komunikací ul.Lošovská v OlomouciRadíkově adresovaná odboru investic MmOl. KMČ na vědomí.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j: 18/07-Zv ze dne 22.7.2007 ve věci: „Žádost o prodloužení inž.sítí na ul.Na
Suchých loukách – kú.Radíkov u Olomouce – uplatnění požadavku na MmOl.
odb.investic
2) Dopis č.j.: 21/07-Zv ze dne 5.8.2007 ve věci „Realizace napojení chat na inž.sítě ul. Na
Suchých loukách- adresováno chatařům
3) Dopis č.j: 20/07-Zv ze dne 3.7.2007 ve věci: „Žádost o prodloužení inž.sítí na ul.Na
Suchých loukách – kú.Radíkov u Olomouce – odpověď Magistrátu odb.investic – na
vědomí žadatelů - lokalita Na Suchých loukách
4) Dopis č.j.: 19/07-Zv ze dne 27.7.2007 ve věci „Realizace napojení chat na inž.sítě ul.
Přehradní“ - adresováno chatařům
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ
z probíhajících kontrolních dnů na akci Kanalizace Radíkov (požadavek investora na
posílení kapacit zhotovitelů), řešení uložení přebytečné zeminy a o připravovaném
kontrolním dnu dne 21.8.2007 za účasti primátora pana Martina Novotného
zajištění úklidu pracovníkem TSMO a.s. z Lošova – probíhá 2 dny v týdnu
o navázání kontaktu se zájemcem o práci u TSMO a.s. v lokalitě Radíkov-informace
předána na TSMO a.s.
řešení stížnosti vlastníka RD na ul.Přehradní na místo odložení odpadků chatařů.
Chataři obdrželi dopis na nevhodné počínání - ukládání odpadů bezprostředně po
odvozu v lokalitě ul.Přehradní
řešení opravy rozhlasu. Proběhne ve 34.týdnu, část nákladů bude hradit KMČ
požádáno o nacenění stanoviště pro kontejnery u prodejny potravin
poškozeném odpadkovém koši na ul.Přehradní
2) Diskutována problematika záměru nejmenované firmy postavit v lokalitě u vodojemu
kú.Radíkov u Olomouce nad Radíkovem (u „Božích muk“) větrnou elektrárnu - výška až
150 m. Komise se bude tímto dále zabývat a dále sledovat. KMČ se záměr nelíbí. Dále
se požaduje věnovat se problematice sportoviště ve vztahu k požadavkům ŽP.
Zajistí: Ing.arch.Obenaus
3) KMČ projednala a doporučila ke kladnému vyjádření žádost dle dopisu č.j.:
SmOl/Maj/22/2238/2007/Sk ze dne 11.7.2007 ve věci pronájmu části plochy 573
kú.Radíkov u Olomouce o výměře 2 m2 a žádost o prodej dle dopisu č.j:
SmOl/Maj/22/3179/2007/Čí ze dne 8.8.2007 ve věci prodeje parcely č. 63/2 zast.plocha
o výměře 21 m2. Vyjádření na odbor majetkoprávní
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) KMČ projednala dopis odboru investic ve věci stanovení priorit investic na rok 2008 a
rozhodla takto: Stanoveno následující pořadí důležitosti z databanky dlouholetých
požadavků KMČ:
a) Rekonstrukce komunikací po inž.sítích včetně prodloužení ul.Náprstkova a
osvětlení Lošovská v lokalitě Radíkov 25-30 mil. Kč
b) Sportoviště v lokalitě Jemelkova louka Radíkov 3,5 mil. Kč
c) Prodloužení inž.sítí ul.Na Suchých loukách Radíkov 12 mil.Kč
d) Rekonstrukce vodárenské nádrže II.etapa Radíkov
Dopis na odbor investic
Zajistí: Ing.Zvěřina

5)

Ing. Bednář seznámil přítomné:
se stanoviskem odboru informatiky Magistrátu k problematice výpočetní
techniky pro KMČ.
s problematikou napojení chatové lokality vlevo ul.Přehradní na inž.sítě.
Nutné je stavební povolení nebo územní souhlas pro provedení navážky
(zvýšení nivelety komunikace). Je to iniciativa chatařů, ale musí být
v souladu se stavebním zákonem
s problematikou TV vysílače a aktivitami Ing.Žerta
s nekázní občanů a případem vyvážení odpadu do lesa. Doporučuje se
příště řešit v součinnosti s MP

6)

Byla diskutována problematika bioodpadu (dopis odboru ŽP). Připomínky k délce dovozu,
změna stanovišť, řešení drcení na místě apod. Uplatněn požadavek na sestříhání živého
plotu ul.Malinovského - zastávka Zahrádky-výstup (bude zajištěno předsedou KMČ)

7)

Požadavek na zesečení zaplevelené parcely po Heroldových - dořeší se na jednání
09/2007 (asi dopis vlastníkům parcely).

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
A) Odeslat stanovisko k pronájmu a prodeji parcel na majetkoprávní odbor Magistrátu
v návaznosti na bod 3) - ihned.
Zajistí: Ing.Zvěřina
B) Odeslat dopis na odbor investic ve věci priorit dalších investic v lokalitě Radíkov
v návaznosti na bod 4).
Zajistí: Ing.Zvěřina
C)
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 17.9.2007 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno ve 20:40 hod.
Zapsal:Ing.Zvěřina
Schválil: 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

