ZÁPIS
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 16.6.2008
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(omluven)
Hosté:
p.Kundel David

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomného hosta a 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:
 K úkolu bodu 1) – písemné požadavky přítomných občanů vznesené na jednání KMČ v 05/2008
obdržela KMČ ve 24.týdnu, byly projednány a dohodnuto stanovisko KMČ. Úkol trvá
 Dopis na odbor ŽP Magistrátu ve věci znečištění studní z areálu bývalé Drogerie odeslán a
předány výsledky rozborů z akreditované laboratoře k dalšímu řešení
 Dopis ve věci pronájmu části pozemku na ul.Náprstkova Statutárního města Olomouce byl
odeslán na mjpr. odbor MmOl.
 Situace s odvodněním na ul.Dolanská projednána s investorem a dodavateli stavby, bude
sjednána náprava
Došlá a odeslaná pošta (seznámení)
Došlá pošta:
1) Stížnost paní Marie Procházkové
2) Stížnost obyvatel ul.Lošovská
3) Žádost o řešení komunikace na ul.Lošovská
4) Rozhodnutí č.j.: č.j.: SmOl/ŽP/55/8561/2008/Sk ze dne 28.5.2008 odboru ŽP ve věci vydání
stavebního povolení „„Prodloužení kanalizace a vodovodu pro novostavbu RD Radíkov ul.Na
Suchých loukách parc.č. 753 k.ú. Radíkov u Olomouce“
5) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK/79/2618/2008/Urb – povolení úplné uzavírky ulice Na Suchých
loukách (11.6-13.6.2008)
6) Rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání komunikací č.j.: SmOl/OPK/79/2587/Nam ze
dne 9.6.2008 ul.Na Suchých loukách
7) Dopis č.j.:681/08-239 z 16.6.2008 od MCO (vstupní porada) ve věci dokumentace stavby
„Malinovského-rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“
8) Faktura č.180752 LITOLAB s.r.o. za provedení rozborů vody
9) Dopis odboru mjr.. č.j.: SmOl/Maj/22/1794/2008/Go ze dne 20.5.2008 ve věci směny pozemků
- žadatel p.Schwarz Josef
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Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 10/08/Zv – stanovisko 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“
2) Dopis 12/08a-e/Zv majitelům RD na ul.Malinovského, kteří nejsou napojení na plyn
3) Dopis KMČ č.j.13/08-Zv – stanovisko k dopisu č.j.: SmOl/Maj/22/1794/2008/Go ze dne
20.5.2008 ve věci směny pozemků-žadatel p.Schwarz Josef
4) Dopis č.j.: 11/2008-Zv - návrh odměn pro členy KMČ za I.pol.2008
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednání s MP a dohodnutých trendech dalšího postupu ve věci stížností, parkování, rušení
veřejného pořádku apod.
- informaci pana Zbončáka z Moravské vodárenské a.s. o počtu již napojených občanů na
kanalizaci (cca 80)
- jednání ve věci zastávky Zahrádky – směr město (souhlas se protahuje ne vinou KMČ)
- jednání s firmou na úpravu rigolů z prostředků KMČ, nabídka doposud nepřišla
- problémech s dokumentací a vyřizováním pro územní souhlas občanů na ul.Zedníkova
(projektant Ing. Vaca). Nevyřešené majetkoprávní vztahy
- přípravě akce – slavnostní zahájení provozu kanalizace Radíkov za účasti pana primátora
Martina Novotného, zástupců dodavatele a dalších pozvaných hostů. Zváni jsou i občané.
- zajištěném dopravním značení (omezení vjezdu na točnu autobusů MHD)
- podané žádosti na TSMO a.s. na provedení opravy čekárny do návštěvy primátora v Radíkově
tj.19.6.2008
- stanovisku MVDr.Šindeláře k problematice napojení jeho nemovitosti na ul.Zedníkova
- návštěvě p. Ditmara ze Sv.Kopečka ve věci nutné likvidace včelstev (včelí mor) v lokalitě
Dolansko
- jednáních s pracovníkem TSMO a.s. p.Ficem
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
1) Byly předloženy podklady ve věci požadované směny části parcel (p.Schwarz-Statutární město
Olomouc). Navazuje na žádost (dopis) č.j.: SmOl/Maj/22/1794/2008/Go ze dne 20.5.2008. Po
projednání a zvážení všech dostupných podkladů jejichž kopie budou doloženy ke stanovisku
KMČ se nesouhlasí s požadovanou směnou. Nutno odeslat dopis na mjpr. odbor MmOl.
Zajistí: Ing.Zvěřina
2) Ing.arch. Obenaus podal informaci o pochůzce (místním šetření) s projektanty vítězné firmy MCO
k zpracovávanému projektu. Schůzka proběhla dne 12.6.2008. Byly sděleny podrobnosti
projektantům na místě samém. Členové KMČ budou průběžně informováni o základním
koncepčním řešení z hlediska „zklidnění dopravy“, parkovacích možností apod. Akci sleduje a
spolupráci s projekční organizací
Zajistí: Ing.arch.Obenaus, Ing.Zvěřina
3) Projednaná stížnost občanů ul.Lošovské odpovídá skutečnosti i když na základě připomínek
občanů na minulém zasedání KMČ v dané věci jednala již MP a to jak v problematice ul.
Lošovské, tak i s majiteli volně pobíhajících psů. Jednáno taktéž o stížnosti pí.Procházkové.
Zaslání stížností na Magistrát věci ul.Lošovské a písemnou odpověď zajistí
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Na požadavek úpravy na ulici Lošovská bude odpovězeno žadateli.
Zajistí: Ing.Zvěřina
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5) P. Pospíšilová uplatnila požadavek na provedení terénních úprav po kanalizaci na plochách za
parkovištěm. Případné další drobnosti (nedostatky) budou řešeny s investorem.
Zajistí: Ing.Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 21.7.2008 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,45 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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