ZÁPIS
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 21.10.2008 (změna termínu)
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 (zahr.služební cesta)

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení schopné.
Zápis z minulé schůzky (15.10. a 29.9.2008) bez připomínek - schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Dopis manž.Prudkých a Procházkových ve věci řešení stížnosti odeslán
 Propagace sběrových sobot a ukončení svozu bioodpadu a TKO z chatových lokalit zajištěna
 Na základě požadavků nám.primátora Mgr.Ščudlíka a odboru ŽP odd.veř.zeleně provedena
pasportizace veřejné zeleně v městské části Radíkov a odeslána
Došlá a odeslaná pošta (seznámení)
Došlá pošta:
1) Rozpis činnosti TSMO a.s. na měsíc říjen 2008
2) Dopis odboru ŽP MmOl č.j.: SmOl/ŽP/55/11244/2008/Hu ze dne 1.10.2008 ve věci
„Stanovisko k zamoření podzemních vod“ (z bývalých skladů drogerie)
3) E-mailová korespondence občana ul. Lošovská ze dne 17.10.2008 ve věci „Žádost na
dořešení veřejného osvětlení na ul.Lošovská“
4) Dopis odboru majetkoprávního č.j.:SmOl/Maj/22/4767/2008/GO ze dne 24.9.2008 ve věci
prodeje parcely č.134 (travní porost) p výměře 106 m2 a parcely 40 m2 ostatní plocha
v kú.Radíkov
5) Emailová korespondence HIP projektu ul.Malinovského Ing.Zajíčkové – jako odborné
stanovisko k požadavku na zřízení parkování na ul.Malinovského.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.:23/08-Zv na odbor ŽP ve věci „Pasportizace zeleně kú.Radíkov u Olomouce
vč.fotodokumentace
2) Dopis č.j.:24/08-Zv jako informace stěžovatelům o řešení jejich požadavků adresovaný
manž.Prudkým a Procházkovým
3) Dopis č.j: 25/08-Zv na TSMO a.s. Požadavky na zajištění zimní údržby 2008/2009
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Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- zajištění akce pasportizace veřejné zeleně
- rozeslaném dopisu na podporu investičních akcí v r.2009 v městské části Radíkov
- jednání s Mgr.Puhačem, p.Opluštilem (f.STALAMP) na místě samém ve věci úpravy rigolů na
ul.Zedníkova z rozpočtu KMČ na rok 2008
- jednání v Radíkově s vedoucím provozovny místních komunikací p.Zívalou a jeho mistrem o
potřebných úpravách cesta směr Zahrádky, propustek u ul.Vrchní, zimní údržbě a upřesnění
činnosti p.Fica (místní pracovník TSMO a.s.)
- prováděném průzkumu studentkou Zlínské univerzity Tomáše Bati sl.Kateřinou Lorencovou ve
věci bioodpadu v Radíkově a o trendech do doku 2009 (očekávané jednání na MmOl.)
- zahájené přípravě nového územního plánu města Olomouce (diskuse o možných záměrech
v městské části Radíkov, které by KMČ mohla iniciovat – hypostezky apod.). Bude diskutováno
na dalších jednáních KMČ.
- dokončení plynofikace místní prodejny HRUŠKA (21.10.2008)
- dočerpání prostředků na občerstvení pro KMČ na rok 2008 (zajistí p.Pospíšilová)
- provedených drobných úpravách osvětlení na základě stížnosti občana ul.Lošovská, které
iniciovaly další žádost na dořešení veřejného osvětlení na ul.Lošovská (nedostatečné osvětlení)
- urychleném řešení návrhu a tisku novoročenek 2009
- vandalismu místní omladiny a cizích v čekárně MHD
- požáru chaty v lokalitě Na Suchých loukách
2) Místopředseda Ing.Bednář informoval o:
- výsledku jednání svoleném Stavebním úřadem na den 25.9.2008 na místě samém (RD
Hynkových-ul.Malinovského č.p.95) bez přítomnosti KMČ a jeho havarijním stavu a vydaném
zákazu pobývání z důvodů rizika dalšího pádu stropů do interiéru RD
- korespondenci rodiny Vlčkových ul.Malinovského s Magistrátem ve věci „kolize“ přes jejich číslo
orientační a číslo popisné místního hostince „U Pulce“. Jednáno s kancléřskou MmOl – bude
nutné opětovně dát ze strany KMČ impuls ve věci vydání městské vyhlášky k značení domů
apod.
- o výsledku rozborů vody ze studní, které tentokráte zajišťoval MmOl -odbor ŽP
- jednání ve věci možného parkování na ul.Malinovského (řešení v rámci projektu není možné)
3) Ing. arch.Obenaus informoval o připomínkách manž.Dosedělových ve věci stavu vzrostlých stromů
na parcele Horního hřiště a možného ohrožení zdraví lidí a majetku z toho plynoucí. Dle sdělení
hodnota znaleckého posudku je 3 500,-Kč.

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
1) Po diskusi členové KMČ nemají námitky proti prodeji parcely č.134 (travní porost) p výměře 106
m2 a parcely 40 m2 ostatní plocha v kú.Radíkov. (viz dopis Odeslání stanoviska
Zajistí: Ing.Zvěřina
2) Žádost o zajištění osvětlení na ul.Lošovská bude zaslána na odbor investic v návaznosti na
požadavky KMČ pro rok 2009 a dále na TSMO a.s.
Zajistí: Ing.Zvěřina
3) Byla projednány přesuny finančních prostředků ve schváleném rozpočtu KMČ (z 21.4.2008) na
rok 2008 s tím,že výše přidělených prostředků a její čerpání bude dodrženo. Nově přechválený
rozpočet bude přílohou zápisu z dnešního jednání KMČ.
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Zajistit návrh a tisk novoročenek 2009 v termínu do 30.11.2008
Zajistí: Ing.Bednář
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5) Zjistit adresu a celkové náklady (vč.DPH) na znalecký posudek stromů – Horní hřiště a vystavit
objednávku
Zajistí: Ing.arch.Obenaus, Ing.Zvěřina
6) Zaslat dopis - požadavek na MmOL ve věci nutného řešení situace s označováním nemovitostí
č.p. a č.orientačním v návaznosti na závažné problémy, které se vyskytly v městské části
Radíkov
Zajistí:Ing.Bednář, Ing.Zvěřina
7) Prověřit možnost získání kontejneru na bioodpad ještě v měsíci listopadu 2008.
Zajistí . Ing.Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 24.11.2008 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 (elektronicky Ing.Bednář, Ing.arch.Obenaus)
Magistrát města Olomouce - Mgr.Puhač (elektronicky)
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc (elektronicky)
Detašované pracoviště Radíkov – p.Kundel David (elektronicky)
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