ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 15.6.2009
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář - místopředseda
Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník
p. Jiří Mazáč
p. Věra Pospíšilová
Ing. Miroslav Rešl
Nepřítomni: p. Františka Prášilová (omluveno - dovolená mimo ČR)
Hosté:
manželé Dosedělovi , ul. Malinovského

Zahájení v 19,00 hod.

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (18.5.2009) bez připomínek schválen.

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Ing. Zvěřina jednal ve věci odpadů a kanalizace s vlastníkem RS Chata Lesní šance. Upozornil
na problémy a rizika. Nutno dále jednat s místním pracovníkem TSMO a.s.
 Žádost o povolení ke kácení skupiny stromů na Horním hřišti byla podepsána a podána na odbor
ŽP Magistrátu.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:
1) Dopis č.j.: SmOl/OI/13/195/So ze dne 29.5.2009 ve věci oprava místní komunikace ul.
Lošovská (drobná oprava nerovností).
2) Protokol o montáži, demontáži plynoměru na objektu Náprstkova 1, předání na SNO a.s.
3) Objednávka 65/09/KMČ/21 ze dne 18.5.2009 na opravné práce rigoly ul. Zedníkova ve výši
99 000,- Kč.
4) Dopis TSMO a.s. č.j.: TSMO/UŘ ze dne 26.5.2009 (plán práce na červen 2006, lokalita
Radíkov).
5) Pozvánka na 17. veřejné zasedání ZMO a.s. dne 22.6.2009.
6) Výzva k „vyjádření se k podanému odvolání č.j.: SmOl/OPK/79/579/2009/Kr ze dne 15.6.2009
ve věci Malinovského – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“.
7) Dopis č.j.: SmOl/OPK/104/7/2009/PŠ ze dne 27.5.09 nám. primátora Mgr. Ščudlíka ve věci
„stížnost občana“ ze dne 27.4.2009
8) Dopis občana ze dne 1.6.2009
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky korespondence 1. nám. primátora Mgr. Ščudlíkovi - žádost o schůzku

2) Dopis č.j.: 12/09 - Zv ze dne 29.5.2009 – návrh odměn členů KMČ za I. pol. 2009
3) Dopis č.j.: 13/09 - Zv ze dne 31.5.2009 – na SNO a.s. (zaslání protokolu o výměně plynoměru
na ul. Náprstkova 1).
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4) Dopis č.j.:14/09 - Zv ze dne 15.6.2009 nám. primátora Mgr. Ščudlíkovi ve věci stížnosti
občana z Ol. - Radíkova

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- výsledku nabídky na zajištění čištění komínů, celkem 4 požadavky, KMČ se pokusí zajistit firmu,
jinak podobné záležitosti s ohledem na téměř nulový zájem nebudou KMČ zajišťovány.
- jednání výboru místního SDH ve věci závěrečné přípravy netradiční hasičské soutěže na
vodárenské nádrži dne 27.6.2009.
- pálení včelstev p. ………., které proběhlo dne 15.9.2009 na konci ul. Náprstkova za přítomnosti
Krajské veterinární správy, místního SDH a zástupce KMČ (p. Pospíšilová).
- přípravě realizace rekonstrukce ulice Malinovského (zveřejněno v Radíkovském informačním
zpravodaji č.3).
- zaslaném dopisu občanovi z Poniklé.
- průběhu voleb do EP v Radíkově (86. okrsek výsledek není znám).
2) Ing. Zvěřina seznámil přítomné s návrhem textu dopisu, který je adresován 1. nám. primátora
Mgr. Ščudlíkovi (stanovisko k dopisům občana). Po krátké diskusi přítomní s textem souhlasili.
3) Ing.Bednář otevřel diskusi ve věci dalšího přístupu KMČ k problematice občana - dopisovatele.
Diskuse nebyla uzavřena. Dále připomenul, že v roce 2010 by si měl Radíkov připomenou 750 let
od vzniku této obce. Bude připraven scénář a dále rozhodnuto o dalším postupu.
4) Na návrh předsedy KMČ odsouhlasili přítomní objednání WC TOI na hasičskou akci a úhradu
z rozpočtu KMČ na rok 2009 ve výši 2 350,- Kč. Bude objednáno cestou Mgr. Puhače.
ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
1) Odeslat dopis vlastníkovi parcely ve věci stavu (nepořádku) na jeho pozemku.
Zajistí: Ing.Zvěřina
2) Řešit vznikající skládku na parcele Horního hřiště cestou MP.
Zajistí: Ing. Bednář

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 20.7.2009 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno ve 20,15 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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