ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 18.5.2009
Přítomni:

Hosté:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Zahájení v 19,00 hod.
Ing. Jan Bednář - místopředseda
Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník
p. Jiří Mazáč
p. Františka Prášilová
p. Věra Pospíšilová
Ing. Miroslav Rešl
p. Tichý Martin pracovník Detašovaného pracoviště Ol.-Radíkov

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (20.4.2009) bez připomínek schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Ing. Bednář podal informaci k nežádoucí deponii zeminy na konci ul. Zedníkova. Není řešeno
v souladu s dohodou s Lesy ČR. Dochází k drobnému navážení materiálu. Bude dále v této věci
jednáno.
 Dopis (odpověď) p.Procházkové odeslán, řešena i problematika nedovoleného navážení
komunálního odpadu podnikatelským subjektem ke kontejneru na ul. smetky.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:
1) Email ve věci šetření výskytu kočovných vozů se včelstvy v lokalitě „Veskovská pole“ – zpráva
od KVS.
2) Dopis č.j.: SmOl/ŽP/55/6325/2009/Ste ze dne 15.4.2009 ve věci zajištění opravy laveček.
3) Dopis č.j.:TSMO a.s.ÚŘ/2979/2009 ze dne 28.4.2009 – plán údržby na měsíc květen 2009.
4) Objednávka č.j.:38/09/KMČ/21 ze dne 9.4. na výrobu a zabudování úvazků pro psy u
prodejny.
5) Objednávka č.44/09/KMČ/21 ze dne 30.4.2009 – výroba tabule s katastrální mapou.
6) Stavební povolení č.j.: SmOl/OPK/79/579/2009/Kr ze dne 11.5.2009 na stavbu „Malinovského
- rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“
7) Dopis p. Skalického z Poniklé z 20.4.2009 ( vzpomínka na p.Smetanu Jana od kamaráda).
8) Emailová korespondence od p.Procházkové – kontejnery u zastávky MHD a nepořádek.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky korespondence s Krajskou veterinární správou – včelí mor.
2) Dopis č.j.:11/09-Zv ze dne 12.5.2009 – odpověď na dopis p.Procházkové.
3) Elektronická urgence opravy děr na komunikaci Malinovského a opravy čekárny na TSMO a.s.
4) Elektronicky – požadavky na sečení na TSMO a.s – Ing.Dostálová.
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Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- řešení situace kolem kontejnerů u čekárny, projednáno s p.Ficem
- přidělení finančních prostředků na dokončení opravy ulice Zedníkova, bude realizováno
v polovině roku po výběru zhotovitele - zajišťují TSMO a.s.
- jednání ve věci ulice Lošovská – úklid spadaného listí, rozšíření údržby pro TSMO a.s.
- realizace úvazků pro psy u prodejny a dodání rámu s katastrální mapou Radíkov u Olomouce.
- dopisu z Poniklé věnovaného osudu černých baronů – jednotky PTP.
- výstavbě nového RD na konci ul. Na Pevnůstce vlevo.
- prodeji RD naproti místní hospody.
2) Ing. Bednář informoval o občanské iniciativě, kterou zastupuje ing.Doseděl Miroslav týkající se
problematiky výstavby RD v lokalitě Pod Bořím – změna územního plánu. Pod občanskou
iniciativou je podepsáno cca 200 lidí. Stručná informace o odpovědi, která byla podepsána
primátorem. Prví část beze změn – schválena, zamítnuto rozšíření o dalších 10 RD.
3) Ing.arch Obenaus podal informaci o předání požadavku na řešení problematiky ohrožení majetku
občanů stromy vzrostlého lesa na ul.Malinovského. Předáno Mgr.Puhačovi k řešení.

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
1) Ve věci kolem nakládání s komunálním odpadem a odpadními vodami u podnikatelského
subjektu bude dále jednáno.
Zajistí: Ing.Zvěřina
2) Nutno zabezpečit podpis žádosti o kácení stromů v prostoru hřiště Mgr.Puhačem.
Zajistí: Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 15.6.2009 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno ve 19,50 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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