ZÁPIS
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 21.1.2008
Přítomni:

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

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:
 Ing.arch.Obenaus podal informaci z jednání s Ing.Žalákovou z odboru KaR Magistrátu. Bylo
konstatováno, že odborný posudek z hlediska posouzení lokality z pohledu ochrany přírody a
krajiny byl zpracován již při změně územního plánu. Bylo doporučeno uplatnit u OKaR zpracování
studie k řešení celé lokality jako podklad pro prováděcí projekt
 Dopis ve věci zajištění úpravy komunikace do lokality Zahrádky odeslán na TSMO a.s. a odpověď
zaslána i p.Jaškové
 Úkoly k vánocům a novému roku 2008 byly zajištěny
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Novoročenky od firem i vedení města
2) Dopis č.j.: UZSVM/OOL/5788/2007 z 8.1.2008 ve věci „Souhlas vlastníka pozemku pro účely
vydání územního souhlasu“ – problematika ul. Zedníkova
3) Interní sdělení odboru majetkoprávního č.j.: SmOl/Maj/22/7885/2007/Kli ze dne 20.12.2007 postoupení žádosti KMČ na Magistrát ve věci dořešení vlastnických vztahů na ul. Zedníkova
4) Dopis odboru investic MmOl č.j.:SmOl/13/580/2007/Hp ve věci majetkového vypořádání pozemku
parc.č.747 kú.Radíkov u Olomouce ul.Zedníkova
5) Dopis č.j.:SmOl/OD/109/2619/2007/VH ze dne 8.1.2008 ve věci „Žádost o zřízení zastávky MHD“
6) Povolení
zvláštního
užívání
veřejné
zeleně,
zábory
a
výkopové
práce
č.j.:
SmOl/ŽP/55/451/2008/Jar ze dne 14.1.2008 – žadatel Horstav Olomouc, spol.s r.o., termín do
30.6.2008
7) Rozpočet stavební firmy k opravě poškozené zvonice sprejerem – pro vyčíslení škody pro Policii
ČR
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.:36/07-Zv na pí.Jaškové – odpověď na požadavek opravy přístupové cesty k chatové
oblasti a zřízení osvětlení
2) Dopis č.j:01/08-Zv na TSMO a.s. ve věci zajištění opravy komunikace k lokalitě Zahrádky
3) Dopis č.j: 02/08-Zv na MmOl-odb.Majpr. ve věci poškození zvonice
4) Dopis č.j: 03/08-Zv na Policii ČR ve věci poškození zvonice
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Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
obsahu nové pošty došlé od minulého jednání KMČ
jednání na odboru investic MmOl s vedoucím odboru Ing.Michaličkou ve věci konečných úprav
komunikací v Radíkově
z proběhlého kontrolního dne na akci Kanalizace Radíkov (15.1.2008)
stížnostech občanů na prašnost v období předvánočním a neúspěšném jednání se zhotovitelem
k odstranění stavu
e-mailové korespondenci na Mgr.Ščudlíka ve věci komunikací (bez odezvy)
stížnost občanky na cenu projektu pro územní souhlas. Jedná se o obchodní vztah občanprojektant. KMČ projektanty pouze předjednala, jinak si každý může projekt zajistit kdekoliv jinde
jednání s Poštou ve věci nedoručování Radničních listů do lokality Radíkov
poničeném novém oplocení na hřišti za prodejnou
problémech s provozem kotle a poruše na čerpadle v místní prodejně
Centru společenských a sportovních aktivit v Droždíně – prosazuje KMČ Droždín
nové zastávce MHD (na znamení- Radíkov zahrádky směr Olomouc), bude ještě místní šetření
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
2) K problematice sportoviště: Požádat dopisem odbor KaR o zadání zpracování studie k řešení
lokality a projednat s Mgr.Puhačem možnost použití prostředků KMČ pro případnou úhradu studie.
Zajistí: Ing.Zvěřina Ing.arch.Obenaus
3) Diskutována problematika možného řešení komunikací vedlejších a hlavní komunikace
ul.Malinovského. Bude požádáno o schůzku s náměstkem primátora pro investice JUDr.Majorem.
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Členové KMČ si připraví na příští jednání KMČ návrh na vhodné investování prostředků KMČ v
roce 2008.
5) Ing. Bednář předložil požadavek na zajištění rozboru vody ze studní na konci ul.Zedníkova a ul.
Vrchní za účelem zjištění vlivů poruchy kabelu a úniku oleje v roce 2007 v prostoru TV vysílače.
Nutno zajistit nacenění prací u odborně způsobilé firmy (akreditovaná laboratoř a autorizovaná
osoba pro odběr). Z podkladů bude požádáno o vystavení objednávky. Uzavře příští KMČ.
Zajistí: Ing.Bednář.
6) Paní Prášilová předložila seznam jubilantů v roce 2008.

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 18.2.2008 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,15 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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