ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 20.7.2009
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (15.6.2009) bez připomínek schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Ing. Zvěřina odeslal dopis p. ………… ve věci zamoření jeho parcely v Radíkově plevelem.
 Ing. Bednář podal informaci o řešení situace se skládkou na pozemku města v lokalitě „Horní
hřiště“.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:
1) Dohoda o povolení zvl. užívání veřejné zeleně (zábory a výkopové práce)
č.j.: SmOl/ŽP/55/10991/2009/Jar ze dne 1.7.2009.
2) Dopis č.j.: SmOl/OI/13/9/2009/Zj ze dne 29.6.2009 ve věci – Návrh rozpočtu města Olomouce
na rok 2010.
3) Dopis č.j.: SmOl/OPK/104/122/2009/PŠ ze dne 23.6.2009 ve věci „Žádost o zatravnění bývalé
louky v lokalitě Radíkov.
4) Email ve věci „Prosím neobtěžujte moje známé“ ze dne 30.6.2009.
5) Email ve věci: „Pokračování dialogu“ ze dne 2.7.2009.
6) Email Mgr. Puhače ve věci: “umisťování orientačních a popisných čísel, označníků ulic“ informace ze dne 24.6.2009.
7) Email Mgr. Puhače ve věci „Náhradní výsadba stromů“ ze dne 22.6.2009.
8) Dopis č.j.: SmOl/ŽP/55/10056/2009/Ve ze dne 15.6.2009 ve věci „Oznámení o zahájení řízení
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les“ – lokalita „Horní hřiště“.
9) Rozhodnutí (havárie podzemních inženýrských sítí) č.j.: SmOl/OPK79/2620/2009/Van ze dne
8.7.2009 – dodatečné povolení rozkopávky ul. U Skalky pro Veolia voda.
10) Rozhodnutí (havárie podzemních inženýrských sítí) č.j.: SmOl/OPK79/2775/2009/Van ze dne
13.7.2009 – dodatečné povolení rozkopávky ul. Náprstkova 6 pro Veolia voda.
11) Rozhodnutí (havárie podzemních inženýrských sítí) č.j.: SmOl/OPK79/2754/2009/Van ze dne
13.7.2009 – dodatečné povolení rozkopávky ul. Malinovského 85 pro Veolia voda.
12) Rozhodnutí č.j.: SmOl/OPK79/2341/2009/Van ze dne 17.6.2009 – povolení rozkopávky ul.
Malinovského pro Antonína Peče - montáž NTL plynovodu.
13) Objednávka č.j.:88/09/KMČ/21 - koupě pohlednic.
Odeslaná pošta:
1) Elektronická korespondence s 1. nám. primátora Mgr. Ščudlíkem - žádost o schůzku.
2) Elektronicky s náměstkem primátora JUDr. Majorem ve věci ul. Malinovského (inv. akce).
3) Dopis č.j.: 16a/2009-Zv ze dne 23.6.2009 ve věci „Žádost o odstranění nepořádku na parcele
604 k.ú. Radíkov u Olomouce“.
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4) Dopis č.j.: 16/2009/Zv ze dne 15.7.2009 ve věci „Žádost o zajištění postřiku parc. č. 495 k.ú.
Radíkov u Olomouce – biokoridor“ na odbor ŽP MmOl.
5) Dopis č.j.: 17/2009-Zv ze dne 15.7.2009 ve věci „Vyjádření KMČ č.21 Ol.- Radíkov k dopisu
č.j.: SmOl/OPK/104/122/2009/PŠ ze dne 23.6.2009 – „Žádost o zatravnění bývalé louky
v lokalitě Radíkov“.
6) Elektronicky – odpověď odesílateli na bod 5) a 6) – došlá pošta (oznámení termínu
projednání elektronické korespondence).
7) Dopis č.j.: 15/2009-Zv ze dne 23.6.2009 na Lesy ČR Šternberk ve věci příčného sběrače na
konci ul. Lošovská.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- zajištění kominických prací pro občany. Bude provedeno dne 28.7.2009. Žadatelé informováni.
- problematice zápisů a zveřejňování jmen stěžovatelů a žadatelů. Upřesnil Ing. Bednář – členové
KMČ plný text, na vývěsku a webové stránky KMČ upravené.
- tel. informaci nám. primátora JUDr. Majora ve věci finančního zajištění investiční akce ul.
Malinovského, akce je garantována, bude ještě změna plánu investic na rok 2009 v 09/2009 na
RMO a ZMO.
- řešení situace s propadající se vozovkou na ul. Zedníkova, Veolia prověřila své inž. sítě – voda
a kanalizace bez závad. Je to reklamace kvality prací při budování kanalizace cestou investora
na zhotovitele kanalizace.
- jednání s Ing. Pospíšilovou ve věci opravy komunikace k chatám na ul. Přehradní. Akce
schválena RMO a ZMO, požadavek uplatňoval vlastník chaty.
- zajištění opravy výměny kontejneru na ul. Malinovského (poškozené kolečko).
- osobním jednání s 1. nám. primátora Mgr. Ščudlíkem ve věci zeleně na louce.
- realizaci 2 ks příčných sběračů na lesní cestě v prodloužení ul. Lošovská, mělo by dojít ke
zmírnění nátoků vody na ul. Lošovská.
- problematice rozkopávek, špatné a pozdní informace pro KMČ a pro občany.
- připomínkách p. …………. k hudební produkci v pátek dne 17.7.2009 v místním hostinci.
2)

Ing. Rešl informoval o situaci kolem Radíkova z hlediska dodržování/nedodržování opatření
Krajské veterinární správy ve věci likvidace včelstev a kočování – problematika včelího moru.

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
3) Ing. Bednář dále rozvedl návrhy na scénář oslav 750 let od vzniku obce Radíkov. S ohledem na
uplatňování požadavků na rozpočet města bude nutno na jednání KMČ v 08/2009 uzavřít náplň
oslav.
Zajistí: Ing. Bednář
4) Přítomní členové KMČ se seznámili s dopisem odboru investic ve věci uplatnění požadavků na
investiční akce rok 2010. Soupis požadavků zůstává v platnosti, doplnit nutno o opravné práce na
rigolech ul. Na pevnůstce. Odeslání v termínu.
Zajistí: Ing. Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 17.8.2009 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno ve 20,30 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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