ZÁPIS
z jednání Komise městské části č.21 Olomouc - Radíkov
konané dne 24.11.2008
Přítomni:

Ing. Zvěřina Jan - předseda
Ing. Bednář Jan - místopředseda
Ing.arch. Obenaus Milan – tajemník
p. Mazáč Jiří
p. Prášilová Františka
Nepřítomen: Ing. Rešl Miroslav (pracovní jednání firmy)
p. Pospíšilová Věra (nemoc)

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení schopné.
Zápis z minulého jednání (21.10.2008) bez připomínek - schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Dopis ve věci prodeje parcely č.134 z vlastnictví Statutárního města Olomouc odeslán
 Požadavek na dořešení osvětlení na konci ul. Lošovská odeslán
 Zpracováno přepracování rozpočtu KMČ na rok 2008 – příloha zápisu. Výše rozpočtu dodržena
 Novoročenky vybrány, objednán tisk
 Vystavena objednávka na zpracování posudku stromů v lokalitě Horního hřiště
 Dopis ve věci označování RD a chat a chalup doposud nezpracován - úkol trvá
Došlá a odeslaná pošta (seznámení)
Došlá pošta:
1) Rozpis činnosti TSMO a.s. na měsíc listopad 2008
2) Dopis č.j.:SmOl/OKR/19/3129/2008/Ga ze dne 13.10.2008 ve věci „Oznámení o
projednávání zadání územního plánu města Olomouce“
3) Pozvánka na schůzi KMČ a MP na Sv. Kopečku dne 27.11.2008
4) Dopis č.j.: SmOl/Maj/22/5785/2008/Sk ze dne 24.10.2008 ve věci „Žádost o sdělení
stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce – parcela č. 751 k.ú. Radíkov u
Olomouce - výměra 144 m2
5) Dopis č.j.:SmOl/13/651/2007/Za ze dne 30.10.2008 ve věci „VO“ Radíkov, ul. Lošovská
6) Pozvánka č.j: SmOl/ŽP/55/17789/2008/Pla ze dne 23.10.2008 ve věci nakládání
s bioodpadem v r. 2009
7) Dopis č.j: 6301/OOL2008-OOLM ze dne 13.10.2008 ve věci stanoviska k využívání parcely č.
716 k.ú. Radíkov u Olomouce
8) Kopie objednávek č. 118,119 a126/08/KMČ/21 na práce v souladu s rozpočtem KMČ 2008
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.:28/08 - Zv na MmOl - mjpr. odbor, - stanovisko k prodeji parcely č.135 k.ú. Radíkov
u Olomouce
2) Dopis č.j.: 29/08 - Zv na MmOl - Mgr. Puhač - Návrh odměn za II. pol. 2008
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Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- čerpání rozpočtu KMČ, realizace prací (rigoly ul. Zedníkova, příčný sběrač, novoročenky,
odborný posudek na zeleň)
- zimní údržba chodníků p. Fico
- výsadba zeleně na ul. Zedníkova
- parkování na stávajícím parkovišti ve vztahu k ČSN
- zajištění vánoční výzdoby
- vydání Zpravodaje č. 6/2008 – asi 19.12.2008 (žádost o příspěvky)
- očekávané změny jízdního řádu linky č. 11
- problémech se zveřejňováním přání k životnímu jubileu (na doporučení Magistrátu pozastaveno
jak místní rozhlas tak i Zpravodaj)
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
1) Po diskusi členové KMČ nemají námitky proti pronájmu parcely č. 751 (předzahrádka) o výměře
144 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce (viz. dopis). Odeslání stanoviska.
Zajistí: Ing.Zvěřina
2) Členové KMČ připraví návrhy na vhodné čerpání rozpočtu KMČ na rok 2009.
Zajistí: všichni členové KMČ
3) V rámci přípravy a tvorby zadání nového územního plánu města Olomouce bude nutné i ze
strany KMČ uplatnit některé připomínky (absence hypostezek a běžkařských tratí v okolí
Radíkova, výstavba VVE – ne, letový koridor do VVP Libavá a jeho situování vůči sídelní lokalitě
Radíkov, a jiné náměty).
Zajistí: Ing. arch. Obenaus Milan
4) Účast na schůzce s Městskou policií na Sv. Kopečku dne 27.11.2008.
Zajistí: Ing. Bednář
5) S ohledem na urgenci dosazení zrcadla na ul. Náprstkova zajistit původní nebo nové stanovisko
Policie ČR.
Zajistí:Ing.Bednář

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 15.12.2008 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,00 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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