ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 15.2.2010
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Zahájení v 19,00 hod.
Ing. Jan Bednář - místopředseda
Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník
p. Jiří Mazáč
p. Věra Pospíšilová
p. Františka Prášilová
Ing. Miroslav Rešl
Hosté (občané): p. …………, p. …………….
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (18.1.2010) bez připomínek schválen.
Jednání s přítomnými občany
1) Pánové …………. a ……….. byli požádáni o účast na jednání KMČ a to za účelem stanovení
postupu při realizaci kácení stromů v lokalitě Horní hřiště. Impuls k posouzení stavu stromů
vyšel od těchto občanů. KMČ zabezpečila odborný posudek, odbor vnějších vztahů a
informací požádal orgán státní správy na úseku zeleně o povolení ke kácení. Potřebná
povolení jsou vydána, nutno zadat práce na realizaci spojenou s náhradní výsadbou
s následnou péčí po dobu 3 roků. Bylo ujednáno, že práce v objemu cca 30 000,- Kč budou
objednány u vybrané firmy podle předložených nabídek z rozpočtu KMČ, následnou péči
garantuje KMČ v součinnosti s žadateli s cílem snížení nákladů o 18 000,- Kč (tato služba
nebude u firmy objednána) .

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Předseda předložil další upřesnění programu oslav 750 let založení obce Radíkov. Náklady se
pohybují kolem 60 000,-Kč. KMČ bude hledat i sponzory a další úspory. Postupně jsou
zajišťovány potřebné náležitosti.
 Rozpočet předložen, projednán a schválen.
 Nutná jednání i korespondence s TSMO a.s. proběhla.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:.
1) Elektronická pošta od TSMO a.s. ze dne 2.2.2010 jako odpověď na dopis KMČ 01/10-Zv ze
dne 19.1.2010.
2) Dopis manž. ……………. ve věci „Žádost o provedení nápravy - netěsnost dešťové
kanalizace“
3) Elektronická pošta ze dne 8.2.2010 od odboru ŽP ve věci termínů zahájení svozu bioodpadu
od 8.4.2010 – režim 1x za 14 dnů) a TKO z chatových lokalit (od 6.4.2010 – 25.10.2010)
4) Dopis odboru dopravy Magistrátu č.j.: SmOl/OP/109/221/2010 ze dne 22.1.2010 ve věci
„Změny jízdních řádů MHD od 14.2.2010“
5) Elektronicky: cenová nabídka na zapůjčení stanu – akce 750
6) Elektronicky: cenová nabídka na hudební produkce – akce 750
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7) Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.: SmOl/OPK/79/4689/2009/Ši ze dne 5.2.2010 –
stavba veřejně přístupné účelové komunikace „Radíkov, lokalita Pod Bořím – zástavba RD,
komunikace a IS – SO 100 Komunikace.
8) Elektronicky: interní sdělení OVVI – Mgr. Puhač – informace o přidělených finančních
prostředcích pro KMČ č. 21 Ol.- Radíkov na rok 2010.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 01/10-Zv ze dne 19.1.2010 na TSMO a.s. ve věci „Posouzení stavu propustku, ul.
Malinovského, Radíkov, zimní údržba, rigoly, studna ul. Na Pevnůstce“ s žádostí o stanovisko
k připomínkám občanů.
2) Dopis č.j. 02/10-Zv ze dne 24.1.2010 ve věci posouzení technického stavu „Vodní nádrž
Radíkov“ studie.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- osobním jednání na TSMO a.s.
- tel. jednání s Ing.Zajíčkovou (projektant) ve věci propustku
- jednání s potencionálním dodavatel opravných prací na rigolech (otázka přidělení finančních
prostředků)
- postupu přípravy akce „750“, nákladová tabulka, co je předjednáno, předloženy materiály.
Požádal o další návrhy na případné doplnění programu. Bude nutné po dohodě s místním SDH
Ol. - Radíkov skloubit časový plán jednotlivých dnů.
- možném převzetí záštity nad akcí, o možných hostech na akci „750“
- podané žádosti na vystavení roční objednávky na tisk „Zpravodaje“
- nutnosti sdělit majitelem RD (p…………) požadované řešení osazení obrubníků ul. Na
Pevnůstce
2) Ing. Bednář doplnil informace týkající se akce „750“
3) Ing. arch.Obenaus předložil část výkresové dokumentace k akci „Malinovského“

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
4) Přítomní byli předsedou seznámení s provizorním rozpočtem KMČ na rok 2010, v případě nutných
změn bude opětovné projednání a přeschválení rozpočtu. S předloženým materiálem přítomní
souhlasí.
Zajistí: Ing. Zvěřina
5)

Zjistit co nejdříve potřebné náležitosti od firmy, IČ, adresu, bankovní spojení (pro vystavení
objednávky na kácení nemocných stromů a náhradní výsadbu).
Zajistí: Ing.arch. Obenaus, Ing Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 15.3.2010 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,40 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

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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