ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 19.10.2009
Přítomni:

Hosté:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář - místopředseda
Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník
p. Jiří Mazáč
p. Věra Pospíšilová
p. Františka Prášilová
Ing. Miroslav Rešl
p. Martin Tichý – pracovník MmOl. - Detašované pracoviště
p. ………………….., občan Olomouce - Radíkova

Zahájení v 19,00 hod.

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (21.9.2009) bez připomínek schválen.
V úvodní části jednání pan ……………….přednesl následující připomínky k diskusi a řešení:
a) Průjezd těžkých kamionů s kamenivem Radíkovem směrem k TV vysílači ve 42. týdnu
s návozem materiálu neznámo kam. Vyslovil domněnku, že se jedná o odpad – bude
prověřeno dotazem u Lesů ČR s.p. Šternberk (možný odběratel materiálu na zpevnění lesních
komunikací) -- prověří Ing.Bednář.
b) Požadavek na omezení rychlosti a hmotnosti kamionů s ohledem na otřesy jeho RD – bude
reagováno až po prověření zda návoz kameniva skončil nebo bude pokračovat. Na umístění
jakýchkoliv dopravních značek musí být místní šetření, dokumentace a rozhodnutí Policie ČR.
Jde o dlouhodobou záležitost ve správním řízení.
c) Upozornil na stav propustku na Lošovském potoce. Je ve správě TSMO a.s., bude řešeno až
při realizaci investice na ul. Malinovského - zajistí Ing. Zvěřina.
d) Požaduje oprávněně umístění odpadkového koše na zastávku MHD Radíkov – výstup. Bude
požadováno po TSMO a.s. – zajistí Ing. Zvěřina.
e) Upozornění na havarijní stav stromů - lípa a jíva na ul. Malinovského. Bylo již nárokováno
KMČ na odbor ŽP MmOl. – sděleno, že bude řešeno až při investiční akci Malinovského.
f) Upozornění na větve ze stromů na střeše prodejny Hruška. KMČ již požadovala písemně po
odboru ŽP odstranění větví.
g) Upozornění na lepení plakátů po sloupech – připomínka řešena na místě.
h) Upozornění na nesečenou část louky naproti jeho domu přes komunikaci. Bude požadováno
k zahrnutí do plánu sečení na rok 2010 – zajistí Ing. Zvěřina.
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.
 Ing. Zvěřina – úkol dle bodu 4) minulého zápisu splněn.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:.
1) Anonymní sdělení pro KMČ k nepovolenému kácení a ořezu stromů v lokalitě Horní hřiště
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2) Elektronická korespondence šefredaktora Olomouckého večerníku s výzvou ke spolupráci.
3) Stanovisko Mgr. Puhače pro Olomoucký večerník za KMČ.
4) Elektronická korespondence Mgr. Puhače ve věci zajištění revize topidel v objektu KMČ,
Klubu seniorů a Hasičské zbrojnice Náprstkova 1.
5) Dopis TSMO a.s. č.j.: TSMO/ÚŘ/6592/2009 ze dne 29.9.2009 ve věci plán činnosti na
10/2009 a seznam tel. kontaktů.
6) Územní rozhodnutí č.j.: SmOl/ÚSO/77/463/2009/Fi ze dne 14.9.2009 ve věci „Prodloužení
vodovodu a kanalizace do lokality Suché louky, Radíkov. Poznámka – jedná se o chaty směr
Horní hřiště.
7) Stavební povolení č.j.: SmOl/OPK/79/579/2009/Kr ze dne 12.10.2009 na akci Malinovského –
rekonstrukce komunikace a IS.
8) Elektronická korespondence od agentury Omnicom Media Group ve věci poskytnutí informací
o „Radíkovském informačním zpravodaji“.
Odeslaná pošta:
1) Elektronická korespondence na odbor ŽP – požadavek na řešení situace na základě
oznámení majitelky parcely č. 571 – zasahování větví do vedení ČEZ ze stromu z pozemku
města, podobný stav i na další parcele směrem ke konci ulice.
2) Elektronická korespondence na MP ve věci anonymu na nepovolené zásahy do zeleně
v lokalitě Horní hřiště s žádostí o vyšetření.
3) Elektronická korespondence ve věci ořezu větví v prostoru hřiště za prodejnou Hruška. Větve
na střeše objektu.
4) Elektronická korespondence – dotaz na Stavební úřad ve věci zasílání/nezasílání rozhodnutí
o povolení rozkopávek komunikací.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednání na schůzce s MP na služebně Sv. Kopeček.
- stavu poškození zeleně v lokalitě Horní hřiště, pravděpodobný zásah kvůli příjmu satelitního
signálu pro přilehlou nemovitost, stále šetří MP.
- čerpání rozpočtu KMČ za rok 2009 a způsobu dočerpání položky občerstvení – zajistí p.
Pospíšilová.
- jednání s firmou Stalamp na pokračování úpravy rigolů ul. Na Pevnůstce v roce 2009
2) Ing. arch. Obenaus předložil návrhy možného zajištění kulturní části programu oslav 750 let obce
Radíkov v roce 2010.
3) Ing. Bednář upozornil na preventivní propagační materiál HZS ve věci komínů, revize topidel apod.
Bude zajištěna další propagace.

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
4) 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
5) Uplatnit nové požadavky na sečení pro rok 2010 (lokalita Jemelkovy louky, ul. Lošovská, ul. Na
Pevnůstce – směrem k lesu – příkopy podél silnice).
Zajistí: Ing. Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 16.11.2009 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,10 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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