ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 21.9.2009
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (17.8.2009) bez připomínek schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Ing. Bednář – úkol ve věci svolání jednání k problematice vlivu znečištění podzemních vod ze
skladů Drogerie trvá.
 Dopisy ve věci uplatnění požadavků do plánu r.2010 (údržba – voda, opravy rigolů, finanční krytí
oslavy 750 let obce Radíkov) byly odeslány.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:
1) Pozvánka na jednání ZMO na 21.9.2009
2) Pozvánka na „Prázdninové setkání s dobrovolnými hasiči dne 25.8.2009 na Horním náměstí
3) Plán TSMO a.s. na 09/2009
4) Propagační leták „Univerzita třetího věku pobočka Olomouc“
5) E-mail firmy Empecom s.r.o. ve věci zajištění propagace bezdrátového internetu v lokalitě
Radíkov
6) Oznámení č.j.: SmOl/ÚSO/77/1395/2009/Če o zahájení územního řízení – studna parc. č. 43
ul. Na Suchých loukách
7) Oznámení č.j.: SmOl/OPK/79/579/2009/Kr ze dne 9.9.2009 o pokračování stavebního řízení
„Malinovského – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“
8) Elektronicky – odpověď na dopis č.j.: 21/2009 - Zv
Odeslaná pošta:
1) Elektronická korespondence na odbor ŽP – termíny ukončení svozu bioodpadu a svozu
z chatových lokalit
2) Elektronická korespondence na firmu Empecom s.r.o.
3) Dopis č.j.: 19/09 - Zv ze dne 29.8.2009 na MmOl – odbor majetkoprávní ve věci „Požadavky
na rok 2010 v oblasti vodohospodářské
4) Dopis č.j.: 20/09 - Zv na MmOl – odbor dopravy ve věci fin. požadavků na opravné práce
rigoly ul. Na pevnůstce
5) Dopis č.j.: 21/2009 - Zv na MmOl – OVVI – Mgr. Puhač ve věci zajištění fin.prostředků na
oslavy 750 let obce Radíkov
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Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednání s vedoucím odboru investic Ing. Michaličkou ve věci realizace akce Malinovského
- jednání s Krajským úřadem a MmOl – odbor stavební věci zrušení stavebního povolení na akci
Malinovského
- opakujících se nepovolených rozkopávkách na nových komunikacích v Radíkově
- výsledku upozornění KMČ na nekvalitně provedené práce (asfaltování) po rozkopávkách na ul.
Náprstkova
- místním šetření s p. Opluštilem na ul. Na Pevnůstce ve věci pokračování prací (rigoly) ještě
v roce 2009
připravovaném vydání „Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2009“
- jednání na výborové schůzi místního SDH ve věci zajištění sběru kovového odpadu a akce
„750“
2)

Přítomnými byla vedena diskuse ve věci změny na místě vedoucí prodejny „HRUŠKA v Ol.
- Radíkově

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
3) Ing. Bednář - svolat jednání s odborem životního prostředí MmOl ve věci vyhodnocení situace
kolem stavu znečištění studní a z toho plynoucích rizik pro občany.
Zajistí: Ing. Bednář
4) Zajistit propagaci podzimních sběrových sobot (šrot – 10.10., kontejnery TSMO a.s. – 17.10.) dále
informovat o ukončení svozu bioodpadu (18.11.2009) a svozu z chatových lokalit (2.11.2009).
Zajistí: Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 19.10.2009 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 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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