ZÁPIS
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 19.5.2008
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan -předseda
Zahájení v 19,00 hod.
Ing.Bednář Jan - místopředseda
Ing.arch.Obenaus Milan – tajemník (částečně)
p.Mazáč Jiří
p.Pospíšilová Věra
p.Prášilová Františka
Ing.Rešl Miroslav
Hosté (občané) : Prudký Čestmír, Lenka Prudká, Procházková Marie, Procházka František
Hosté Městská policie: Ing.Ráb, strážmistr Arnošt
Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné hosty a členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení
schopné. Zápis z minulé schůzky bez připomínek - schválen.

V úvodní části jednání přednesli přítomní občané následující připomínky týkající se
problematiky Radíkova
- pobíhání dobytka z hospodářství na ul. Lošovská nejen po ul.Lošovská, ale i ul.Malinovského
- vytékající tekutý odpad na komunikaci ul.Lošovská a odstavování mechanizace a věcí na
ul.Lošovská související s provozem hospodářství. Navazuje i na písemnou stížnost
z 29.9.1994
- opakující se problémy s pobíhajícími psy zejména z pozemku pana K.
- hlučnost především ve večerních a nočních hodinách z akcí na soukromém pozemka pana K.
- nevhodné parkování aut nejen na ul.Malinovského, ale i ostatních ulicích
- nevhodném parkování na točně autobusů a chybějících dopravních značkách
- vyvážení odpadů (i sečené trávy) do úvozové cesty v pokračování ul.Náprstkova, které pak při
přívalových deštích voda unáší, ucpávají se uliční vpustě a hrozí zaplavení RD v nižší části
Radíkova
- o nevhodném parkování vozidel stavby
- některé připomínky ke stavbě kanalizace Radíkov (bude předáno písemně)
K danému KMČ sdělila, že požaduje písemné podání, které bude doplněno stanoviskem
KMČ a zasláno k řešení na příslušný odbor Magistrátu cestou Mgr.Puhače. Většinu připomínek
vyslechli i zástupci MP a KMČ předpokládá pomoc při řešení problémů od MP.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 K úkolu bodu 1) – rozpočet byl součástí zápisu z jednání dne 21.4.2008
 K úkolu č.2) - požadavek na zpřísnění činnosti Městské policie byl odeslán, MP bude Radíkovu
věnovat větší pozornost
 K úkolu 3) – nebyl z časových důvodů splněn, úkol trvá
Došlá a odeslaná pošta (seznámení)
Došlá pošta:
1) Dopis TSMO a.s. č.j.:STMO/934 ve věci:
Přehled plánovaných činností údržby TSMO a.s. na měsíc květen 2008
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2) Dopis č.j.: SmOl/ŽP/55/1775/2008/Sk ze dne 16.4.2008 odboru ŽP – „Kolaudační rozhodnutí
veřejnou vyhláškou akce Olomouc m.č. Radíkov KANALIZACE“
3) Dopis č.j.: SmOl/ŽP/55/8561/2008/Sk ze dne 2.5.2008 odboru ŽP ve věci „Oznámení o
zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření ve věci „Prodloužení kanalizace a
vodovodu pro novostavbu RD Radíkov ul.Na Suchých loukách parc.č. 753 k.ú. Radíkov u
Olomouce“
4) Dopis č.j.: SmOl/Maj/22/1320/2008Sk ze dne 5.5.2008 ve věci „Žádost o sdělení stanoviska
k pronájmu, případně k odprodeji, majetku statutárního města Olomouce“ část parcely č.774
(místní komunikace)
Odeslaná pošta:
1) Dopis – stanovisko zahájenému vodoprávnímu řízení „Prodloužení kanalizace a vodovodu pro
novostavbu RD Radíkov ul.Na Suchých loukách parc.č. 753 k.ú. Radíkov u Olomouce
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- kontrolních dnech na akci kanalizace, předán soupis drobných vad a nedodělků
- dokončeném asfaltování komunikací a pochopení investora ve věci nutných úprav místního
parkoviště
- nedořešeném vjezdu do garáže p.Nádeníčkové (bude dále jednáno nebo zařazeno do akce
k točně MHD)
- zajištění kácení břízy u parkoviště – havarijní stav, povolení zajištěno
- jednání dne 7.5.2008 na místě samém ve věci připomínek MVDr.Šindeláře za přítomnosti
zhotovitelů. Investora, projektanta a KMČ
- chystaném slavnostním ukončení stavby kanalizace za účasti představitelů vedení města
- akcích místního SDH (kácení máje a nohejbalový turnaj – 7.6.2008 a netradiční hasičské
soutěži dne 28.6.2008)
- stavu výběru zpracovatele PD na akci „Oprava ul.Malinovského Radíkov“
- situaci ohledně přístupu k RD Procházkových. RD je jejich, stojí ale na soukromém pozemku,
částečně vjezd na pozemku města a dalším soukromém pozemku
- přesunu kontejnerů na sběr bioodpadu na parkoviště ihned po ukončení stavby
- chystané uzávěře komunikace mezi Lošovem a Vel.Bystřicí (červen-říjen)

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
1) Po předložení písemných připomínek občanů odeslat dopis včetně stanoviska KMČ k řešení
příslušnému odboru Magistrátu a na Městskou policii
Zajistí: Ing.Zvěřina
2) Ing.Bednář informoval o výsledku rozboru vody ze studní. Nutno podat písemně výsledek rozborů
k vyjádření-stanovisku odboru ŽP Magistrátu včetně dokladů o odborné způsobilosti akreditované
laboratoře (na vědomí majiteli studny) a požádat o převzetí „případu“ k dalšímu řešení z hlediska
vodoprávního orgánu.
Zajistí: Ing.Bednář
3) Po diskuzi k dopisu č.j.: SmOl/Maj/22/1320/2008Sk ze dne 5.5.2008 ve věci „Žádost o sdělení
stanoviska k pronájmu, případně k odprodeji, majetku statutárního města Olomouce“ – jedná se o
pronájem prodej části pozemku města před srubovým domem (chalupou) na ul. Náprstkova o
ploše 3x6 m parc.č.744 ostatní plocha, charakter místní komunikace. KMČ požaduje pozemek
pouze pronajmout s ohledem nutné řešení přístupu k RD Procházkových na konci ul.Náprstkova
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Ing. Bednář předložil na jednání náčrtek situace kanalizace na ul.Dolanská předložený
p.Schwarzem s návrhem na zřízení další uliční vpusti. Bude projednáno s investorem akce
kanalizace.
Zajistí: Ing.Zvěřina
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5) K problematice dodržování určitých pravidel občany v souladu s vyhláškami zveřejní KMČ ve
Zpravodaji příspěvek a současně sdělí stanovisko KMČ Městské policii. KMČ dostává připomínky
od občanů k nevhodnému počínání a na druhé straně pokud je občan MP upozorňován budí toto
nevoli až aroganci.
Zajistí: Ing.Zvěřina, Ing.Bednář

6) Diskutována obsáhle problematika dopravního značení. Některé značky chybí. Bude projednáno
s TSMO obnovení dopravního značení především v okolí točny MHD trvající parkování vozidel a
požádáno o údržbu dopravního značení – vyrovnání, nové osazení apod. Co nejdříve
Zajistí: Ing.Bednář

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 16.6.2008 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
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