ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 15.3.2010
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář - místopředseda
Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník
p. Jiří Mazáč
p. Věra Pospíšilová
Ing. Miroslav Rešl
Nepřítomna: p. Františka Prášilová /omluvena - dovolená mimo/

Zahájení v 19,00 hod.

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (15.2.2010) bez připomínek
schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Součástí zápisu z jednání v 02/2010 byl i rozpočet na rok 2010 předjednaný na zasedání KMČ
dne 15.2.2010.
 Na provedení prací na Horním hřišti byla předložena budoucímu zhotoviteli cenová nabídka (je
akceptována) a Magistrátem byla vystavena objednávka na provedení prací včetně předání
potřebných dokladů od státní správy.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:.
1) Elektronická pošta od Hanácký mushers club ve věci povolení dvoudenních závodů psích
spřežení (27. - 28.3.2010) se základnou v areálu chaty Pod věží.
2) Elektronicky dopis KMČ č. 8 Olomouc – Lošov ve věci žádosti o stanovisko k problematice
daně z nemovitostí.
3) Rozhodnutí veřejnou vyhláškou č.j.:SmOl/ŽP/55/16940/2009/Sk ze dne 17.2.2010 – vydání
stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Radíkov, lokalita Pod Bořím – zástavba
RD, komunikace a inženýrské sítě – SO 300 Kanalizace dešťová, SO 301 Kanalizace
splašková, SO 302 Vodovod“.
4) Elektronická pošta od Moravská vodárenská a.s. ve věci „Stížnost na netěsnost dešťové
kanalizace, ul. Na Pevnůstce. Přistupují na schůzku na místě samém.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 03/10-Zv ze dne 21.2.2010 na Moravskou vodárenskou a.s. ve věci stížnosti na
netěsnost kanalizace a návrh na řešení.
2) Dopis č.j. 04/10-Zv ze dne 23.2.2010 adresovaný na Telefónika O2, Czech Republik a.s. ve
věci zajištění signálu tohoto mobilního operátora v lokalitě Radíkov a okolí.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednání s Ing. Šťastným – firma na kácení a náhradní výsadbu (objem zakázky je 30 000,-Kč)
- jednání s Ing. Opluštilem ve věci zahájení prací a opravách rigolů.
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- jednání na Horstavu ve věci zahájení prací na investici a o postupu stavebních prací na
komunikace Malinovského.
- projednání žádosti mushers clubu s Městskou policií, předání doporučení (informování obce
Hlubočky, Krajská veterinární správa, myslivci). Povolení nemusí být.
- termínech akcí:
zahájení odvozu bionádob od 31.3.2010 (začne 14 - ti denní cyklus)
odvoz komunálního odpadu ze stanovišť – chatové lokality od 6.4.2010
sběr železa – hasiči 10.4.2010
sběrová sobota – 24.4.2010
- zahájení prací Horstavu dne 15.4., pravidelné kontrolní dny asi středa
- schůzce na místě samém ve věci – netěsná dešťová kanalizace ul. Na Pevnůstce
- připravovaném vydání „Radíkovského informačního zpravodaje č.2/2010“ (vyjde před
Velikonocemi)
- dotazu Policie ČR
- akci „750“ a postupném zajišťování programu. Bude projednáváno podrobněji s hasiči na jejich
následné výborové schůzi.
2) Ing. Bednář podal informaci o možnosti provedení přípolože optotrubky soukromou firmou v rámci
prováděných prací na ul. Malinovského. Seznámil přítomné se stanoviskem odboru investic.
V rámci diskuse bylo konstatováno, že se jedná o iniciativu soukromé firmy, která ponese náklady,
projedná si technické řešení s projektantem stavby, zhotovitelem a investorem. KMČ nemůže
v této věci dát žádné garance. Uvedený záměr nesmí v žádném případě ohrozit průběh stavby
včetně termínu dokončení.
3)

Ing. arch. Obenaus podal informaci o stavu komunikace na ul. Na Suchých loukách. Bude
prověřena možnost zpevnění cesty s TSMO a.s..

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
4) Přítomní byli předsedou seznámení s dopisem KMČ č.8 Olomouc – Lošov týkající se problematiky
zvýšení daní z nemovitostí v okrajových částech města. V současné době se nikdo z občanů na
KMČ s připomínkami neobrátil. Bude připravena reakce KMČ na dopis a zaslána na KMČ Lošov.
Zajistí: Ing. Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 19.4.2010 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,10 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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