ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 19.1.2009
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář - místopředseda
p. Františka Prášilová
p. Věra Pospíšilová
Ing. Miroslav Rešl
Nepřítomen: Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník (dovolená mimo Radíkov)
p. Jiří Mazáč - nemocen

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení schopné.
Během jednání se dostavili zástupci Městské policie p. Mlčoch a p. Arnošt. Zápis z minulého jednání
(15.12.2008) bez připomínek - schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Elektronickou poštou byl zaslán na odbor KaR vyplněný formulář „Připomínka k návrhu zadání
územního plánu města Olomouce“. Termín do 31.12.2008 dodržen.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:
1) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK/79/6003/2008/Van ze dne 22.12.2008 ve věci povolení záboru 20
m2 plochy pro uložení materiálu na parkovišti v termínu od 22.12. 2008 do 31.1.2009
2) Dopis č.j.: SmOl/Maj/22/16/2009/Ha ze dne 6.1.2009 ve věci stanoviska k prodeji majetku
statutárního města Olomouce
3) Žádost p. Bernarda P. ul. Na Pevnůstce 45/12 o provedení opravy obrubníků a zřízení
odvodňovacích žlabů
4) Zápis z jednání dne 14.1.2009 „Rekonstrukce ul. Malinovského, k.ú. Radíkov u Olomouce,
(připomínky a návrhy Ing. Terricha)
5) Dopis č.j.: SmOl/OPK/103/374/2008/MŠ ze dne 16.12.2008 jako odpověď na stížnost občana
z ul. Lošovská 3
6) Dopis občana z ul. Lošovská 3 ze dne 22.12.2008 k činnosti KMČ č.21 Ol. – Radíkov
7) Zápis se setkání předsedů KMČ dne 9.12.2008 s představiteli vedení města Olomouce v čele
s primátorem a jeho náměstky
8) Dopis č.j.:SmOl/OD/109/1902/08/Mut ze dne 12.1.2009 ve věci : Vyjádření k dopraví situaci
v ul. Náprstkova, Radíkov
9) Odborný posudek na 3 stromy rostoucí v prostoru Horního hřiště
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky formulář „Připomínka k návrhu zadání územního plánu města Olomouce“ na
odbor KaR MmOl.
2) Elektronicky požadavek na TSMO a.s. – odvoz ořezaných větví z ul. Malinovského, Lošovská
a Zedníkova
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3) Elektronicky žádost na MP o prošetření příčiny chybějících směrových tabulí (směr
Radíkov, Lošov) na ul. Radíkovská na Sv. Kopečku
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- výsledku šetření MP ve věci směrovek – směrovky demontovala a zpět nedodala stavební firma,
která realizovala kanalizaci na Sv. Kopečku
- textu formuláře „Připomínka k návrhu zadání územního plánu města Olomouce“. V rámci
otevřeného systému mohl námět podat každý občan města Olomouce
- dvou dopisech (seznámil s plným textem) týkající se občana z ul. Lošovská 3, (odpověď nám.
JUDr.Majora a dopis k činnosti KMČ), které vzala KMČ na vědomí
- požadavku p. Rozsárové k řešení situace se znečištěním potoka odtékajícího z prostoru ul.
Dolanská (může řešit jen vodoprávní orgán)
- petici k problematice ul. Malinovského
2) Místopředseda KMČ podal informaci o:
- průběhu místního šetření dne 14.1.2009, které bylo vyvoláno požadavkem Ing. Terricha na
zrušení pravého chodníku (při pohledu od Sv. Kopečka) na ul. Malinovského na úkor stání pro
osobní auta
- požadavcích p. Bernarda – úpravy na ul. Na Pevnůstce. Situace bude posouzena TSMO a.s.,
příp. uplatněn požadavek na odbor dopravy MmOl. nebo řešen z prostředků KMČ.
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
1) Paní Prášilová podala návrh na změny jízdního řádu MHD. Bude uplatněno k další změně JŘ
asi v I. pol. 2009.
Zajistí: Ing.Zvěřina
2) Členové KMČ připraví návrhy na vhodné čerpání rozpočtu KMČ na rok 2009. Úkol trvá.
Zajistí: všichni členové KMČ
3) K žádosti o prodej majetku města – parcela č.564 (28 m2) a 565 (630 m2) k. ú. Radíkov u Ol.
(č.j.: SmOl/Maj/22/16/2009/Ha ze dne 6.1.2009) na ul. U Skalky nejsou připomínky. Odeslání
stanoviska.
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Problematiku bezpečnosti dopravy v ul. Náprstkova dále řešit s odborem dopravy dle dohody.
Zajistí: Ing.Bednář
5) Přítomni byli seznámeni s návrhem dopisu jako stanoviska KMČ k problematice ul.
Malinovského a zásadním nesouhlasem s rušením jednoho chodníku pro účely parkování.
Dopis bude odeslán dotčeným jako podklad pro další jednáni.
Zajistí: Ing.Zvěřina
6) Posudek na 3 stromy v prostoru Horního hřiště s požadavkem na kácení stromů bude odeslán
na odbor ŽP – veřejná zeleň co nejdříve.
Zajistí: Ing. Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 16.2.2009 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno ve 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 – v zast. p. Schwarz Josef
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