ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 20.4.2009
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář - místopředseda
Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník
p. Jiří Mazáč
p. Františka Prášilová
p. Věra Pospíšilová
Ing. Miroslav Rešl

Zahájení ve 20,00 hod.

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (16.3.2009) s připomínkou k chybné
evidenci přítomných/nepřítomných. Bude opraveno. Jinak zápis bez připomínek - schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Ing. Bednář podal výklad k problematice umístění zrcadla na ul. Náprstkova. Náklady s tím
spojené nejsou adekvátní „hustotě provozu“, vše je o kázni řidičů. V případě „přestupků“ KMČ
doporučuje zaznamenat SPZ a nahlásit na MP.
 Ing.arch.Obenaus zpracoval podklady pro žádost o kácení, musí podepsat Mgr.Puhač. Povolení
ke kácení bude na podzim 2009 v době vegetačního klidu. Vše lokalita Horní hřiště.
 Úkol č. 3 ze zápisu 03/2009 rozpracován, trvá dále.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:
1) Pozvánka na jednání ZMO dne 20.4.2009.
2) Žádost p.Procházkové ze dne 17.3.2009.
3) Dopis ZD Unčovice ze dne 16.4.2009 ve věci využití pozemků č.p.212 - 221 k.ú.Radíkov u
Olomouce na den 27.6.2009 pro netradiční hasičskou soutěž.
4) Podklady od MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v veřejnému osvětlení na ul. Malinovského.
5) Dopis TSMO č.j.: TSMO/ÚŘ/2225/2009 ze dne 26.3.2009 k činnosti a k přemístění
provozoven a dopravy do prostoru ulice Libušina, Chválkovice.
6) Zpráva ze zasedání ZMO ze dne 24.3.2009.
7) E - mailová korespondence p.Basovníka – poděkování za opravu rigolů na ul. Zedníkova.
8) Dopis č.j.:SmOl/OPK/79/579/2009/Kr ze dne 30.3.2009 ve věci Oznámení o zahájení
stavebního řízení „Malinovského-rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky odpověď p.Basovníkovi.
2) E-mailový požadavek na TSMO a.s., odbor ŽP MmOl ve věci opravy poškozených laveček
(č.j.:07/09 – Zv) a doplnění chybějícího odpadkové koše (č.j.: 08/09-Zv).
3) E-mailový požadavek na TSMO a.s na úklid ul. Lošovská, spadané listí.
4) Dopis č.j.: 09/09 - Zv na ZD Unčovice – žádost krátkodobé užití pozemků u vodárenské
nádrže pro hasičskou soutěž.
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5) E – mailová korespondence na 1.nám. primátora Mgr.Ščudlíka ve věci akce „Rekonstrukce ul.
Malinovského“.

6) E-mailový požadavek na p.Zívalu (TSMO a.s.) ve věci zasfaltování děr na ulici Malinovského,
odvozu posypového materiálu a nádob a vymalování místní čekárny MHD.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- Zajištění akce „Bioodpad 2009“, rozvoz nádob a kompostérů, v Radíkově na rozdíl od
Sv.Kopečka bez problémů. Zůstává dosud nevyzvednuto 5 kompostérů. KMČ s tímto pomůže
p. Martinu Tichému.
- Stanovisku 1. nám. primátora Mgr.Ščudlíka a ved. odb. investic Ing.Šnajdra k problematice ul.
Malinovského.
- Zájmu občanů realizovat ještě 4 přípojky inž.sítí k RD na ul. Malinovského.
- provedení opravy ul.Zedníkova (rigoly) a předpokladu na pokračování akce z dalších
přidělených prostředků.
- jednání s.p.Brázdovou, opravné práce v roce 2009 na vodoprávních stavbách dle uplatněného
požadavku KMČ na rok 2009. Důraz kladen na zkapacitnění odvodňovacího žlabu na konci ul.
Lošovská.
- upozornění na černou skládku na konci ul. Zedníkova na pozemku Lesů ČR a.s., podáno
oznámení na MP a dále na Lesy ČR. Číslo vozidla známo, jedná dále Ing. Bednář.
- provedených opravách laveček i dosazení nového odpadkového koš – poděkování TSMO a.s.
- tom, že na sběrovou sobotu 25.4. bude přistaven i kontejner na bioodpad.
1) Ing.Rešl podal informaci o situaci a nedůslednosti ve věci likvidace včelího moru a tím i stále
se oddalující nemožnosti obnovy chovu včelstev. Situaci prověří Ing. Bednář na odboru ŽP a
případné písemné oznámení zašle Ing.Zvěřina na odbor ŽP.
2) Paní Pospíšilová informovala o negativní reakci občanů na rozhodnutí RMO na výrazném
zvýšení daně z nemovitostí, které se dotkne i občanů městské části Radíkov. KMČ bude dále
sledovat.
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
1) Projednat s Lesy ČR a.s. odstranění skládky na konci ul. Zedníkova a konečnou úpravu tak, aby
občané nezačali na dané místo navážet další materiál - odpad.
Zajistí: Ing.Bednář
2) Odpovědět p.Procházkové na její žádost z 17.3.2009.
Zajistí: Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 18.5.2009 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno ve 21,15 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. Martin Tichý (elektronicky)
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