ZÁPIS
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 17.3.2008
Přítomni:

Hosté:

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
p. David Kundel pracovník MmOl
p. Josef Schwarz

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal hosty a přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení
schopné. Zápis z minulé schůzky bez připomínek - schválen.
V úvodní části jednání pan Schwarz vysvětlil situaci kolem svého pozemku, podal informace o
jednání na MmOl. a předal KMČ písemné podklady k projednání.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 K úkolu bodu 2) se konstatuje, že s ohledem na Interní sdělení odboru investic ve věci využití
prostředků KMČ na zpracování DUR se aktivity KMČ v tomto segmentu pozastavují
 Jednání s nám.primátora JUDr.Majorem a Mgr.Ščudlíkem v Radíkově proběhlo
 Skladba čerpání rozpočtu KMČ na rok 2008 nebyla projednávána – bude řešeno na jednání
v 04/2008
Došlá a odeslaná pošta (seznámení)
Došlá pošta:
1) Dopis odboru ŽP č.j.: SmOl/ŽP/55/1775/2008/Sk ze dne 20.2.2008 ve věci „oznámení
veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení s pozvánkou na místní šetření na akci
„Olomouc,m.č.Radíkov-KANALIZACE“ na den 25.března 2008
2) Dopis ZD Unčovice ve věci využití pozemků pro hasičskou soutěž (kladné stanovisko)
3) Pozvánka Mgr.Puhače ze dne 13.2.2008 na poradu předsedů KMČ dne 4.3.2008
4) Dopis Mgr.Puhače ze dne 10.3.2008 ve věci –Vyhodnocení účasti členů KMČ na jednání
5) Podklady od TSMO a.s.
6) Přehled akcí – chodníky 2008
7) Legislativní změny v sociální oblasti
8) Kalendář akcí pořádaných OVVI v r.2008
9) Podklady pro zřízení e-mailové schránky KMČ – naše je kmc21@mmol.cz
10) Zápis z jednání předsedů KMČ s vedením SMO
11) Interní sdělení č.j.: SmOl/OI/13/13/2008/Šn ze dne 3.3.2008 ve věci čerpání prostředků KMČ
na přípravu investic
12) Oznámení o záměru zpracovat PD na akci „Radíkov, Malinovského-stavební úpravy
komunikace
13) Rozpis fin.prostředků přidělených KMČ na rok 2008
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14) Dopis odboru mjpr.MmOl č.j. SmOl/Maj/22/914/2008/Br ze dne 12.2.2008 „Souhlas
s ponecháním panelů u vodárenské nádrže Radíkov“
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.05/2008-Zv ze dne 12.3.2008 ve věci Vyhodnocení účasti členů KMČ na jednáních
v r.2007
2) E-mail na odbor investic – (soupis požadavků k řešení do PD na ul.Malinovského)
Projednávaná problematika
1) V úvodní části jednání se KMČ zabývala podklady p.Schwarze dotýkající se pozemků. Z podkladů
nelze rozhodnout okamžitě o stanovisku KMČ – je nutno některé záležitosti ověřit. K dané se KMČ
případně sejde mimořádně
2) Předseda KMČ podal informaci o :
jednání s nám.primátora JUDr.Majorem a Mgr.Ščudlíkem v Radíkově dne 25.2.2008
jednání kontrolního dne 12.3.2008 k opravným pracem – přebírá firma STRABAG a projednání
stížnosti na prašnost. Prioritně se po zahájení provozu obalovny požaduje opravit
ul.Malinovského
pochůzce s pracovnicí odboru investic Ing.Blažkovou na ul.Malinovského (seznámení se
stávajícím stavem, řešení opravy apod.), předání písemného podkladu, pořízení
fotodokumentace
jednání předsedy KMČ na odboru investic ve věci postupu při přípravě akce „sportoviště“
povolení zastávky na znamení Zahrádky směr Olomouc a nutnosti provedení předláždění
chodníků. Jeví se reálné zahájení provozu při květnové změně jízdního řádu MHD
překročení kompetencí KMČ Droždín a z toho plynoucí interní sdělení odboru investic
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
1) Ing. Bednář seznámil přítomné s plánkem umístění nových tabulí s názvy ulic. Bude předáno
p.Marešovi z TSMO a.s. k realizaci.
Zajistí: Ing.Bednář
2) Účastnit se jednání kolaudačního řízení akce „Olomouc,m.č.Radíkov-KANALIZACE“
25.března 2008.
Zajistí: Ing.Zvěřina

dne

3) Členové KMČ si připraví na příští jednání KMČ návrh na vhodné investování prostředků KMČ v
roce 2008. Úkol trvá, 1.návrh rozpočtu bude třeba znovu projednat v 04/2008 v návaznosti na
závěry kolaudace.
Zajistí: všichni členové KMČ
4) Informovat potencionální zpracovatele studie-dokumentace o závěrech jednání KMČ.
Zajistí: Ing.arch.Obenaus
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 27.4.2008 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,35 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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