ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 17.5.2010
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (19.4.2010) bez připomínek
schválen.
V úvodní části zástupci občanů seznámili přítomné členy KMČ se stavem komunikace v ul. Na
Suchých loukách a předali KMČ petici se soupisem problémů, jedním listem fotodokumentace a
podpisovými listinami od 29 občanů a chatařů vlastnících nebo užívajících parcely v dané lokalitě.
KMČ na základě informace Ing. arch. Obenause již v I/4 projednala možnost navezení recyklátu
na tuto komunikaci se zástupcem a vedoucím úseku komunikací na TSMO a.s. panem Zívalou.
Požadavek byl uplatněn i písemně – dopis č.j.:05/2010-Zv ze dne 25.3.2010. Na další připomínky
v předané „petici“ KMČ odpoví přítomným zástupcům a dále KMČ rozhodne, zda bude petice předána
k řešení na odbor dopravy Magistrátu nebo přímo na vedení města. Bylo přislíbeno uplatnění
požadavku na Lesy ČR na zřízení příčného odvodňovacího žlabu v místě vyústění lesní cesty na ulici
Na Suchých loukách, který by zabránil natékání bahna. Dále bude projednána otázka ochrany konce
ulice proti vodě přitékající z příkopu kolem lesní cesty směrem k ZOO, vybudováním propustku a tím
svedení dešťové vody do lesa na druhou stranu.
Předseda KMČ dne 18.5.2010 ověřil stav na ul. Na Suchých loukách a pořídil fotodokumentaci.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:

 Objednávky související se zajištěním oslav 750 let založení obce Radíkov byly
vystaveny a odeslány.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:.
1) Dopis (elektronicky) manž. ………………. ve věci znečištění komunikace ul. Lošovská
v souvislosti s prodloužením osvětlení.
2) Elektronicky – vyjádření projektanta Ing.arch. Obeanause k materiálu dřevěných prvků na
investiční akci Malinovského.
3) Na vědomí elektronicky dopis ze dne 5.5.2010 tajemníkovi Magistrátu ve věci „Realizace
zakázky na prodloužení veřejného osvětlení a stav komunikace na ul. Lošovské, Olomouc –
Radíkov.
4) Rozhodnutí č.j.:SMOl/ŽP/55/19541/2009/Sk ze dne 6.5.2010 ve věci „Prodloužení vodovodu a
kanalizace do lokality Suché louky, Radíkov (lokalita k Hornímu hřišti).

-1-

5) Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně. Zábory a výkopové práce.
č.j.:SMOl/ŽP/55/6575/210/Jar ze dne 21.4.2010 (akce ul. Lošovská - osvětlení).
6) Pozvánka č.j.: SMOl/OPK/79/1375/2010/Be ze dne 21.4.2010 na jednání na ul. Lošovská dne
4.5.2010.
7) Objednávky
č.22/10/KMČ/21,
č.38/10/KMČ/21,
č.40/10/KMČ/21,
č.51/10/KMČ/21,
č.52/10/KMČ/21 na provedení zakázek z prostředků přidělených KMČ na rok 2010.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky dne 5.5.2010, 16:10 na stavební dozor investora p. Zaorala ve věci stavu
komunikace na ul. Lošovská v souvislosti s prodloužením osvětlení.
2) Elektronicky dne 8.5.2010, 20:41 opětovně ve věci stavu komunikace ul Lošovská po
provedených výkopových pracích. Adresováno na p.Zaorala – odbor investic
3) Elektronicky dne 11.5.2010, 19:24 opětovně žádost o řešení stavu komunikace na ul.
Lošovská a sjednání nápravy se zhotovitelem stavby (p.Kulatý)
4) Dopis č.j.:09/2010-Zv ze dne 11.4.2010 na odbor investic ve věci „Upozornění KMČ č.21
Olomouc – Radíkov na drobné závady – akce Kanalizace Radíkov (uplatnění v rámci záruky).
5) Dopis č.j.: 10/2010-Zv ze dne 11.5.2010 ve věci „Stanovisko KMČ č.21 Ol.-Radíkov
k dopravní situaci na ul. Lošovská – podání p. ………….

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednotlivých kontrolních dnech na stavbě ulice Malinovského. Vzniklé problémy se operativně
řeší. Ve středu dne 19.5. je větší jednání na kontrolním dnu. Osvětlení již je funkční, zůstává
čekárna MHD, KMČ požaduje co nejdříve zprovoznit místní rozhlas, nutno opravit překopnutý
kabel rozhlasu u propustku. Termín dokončení rozpracované strany přislíben do 31.5.2010 –
bude asi problém.
- jednání s občankou ve věci parkování před RD, chodníky ani vjezd nelze v žádném případě
využívat k parkování, riziko poškození nových chodníků. Požádána o stanovisko i MP.
- situaci se stavem komunikace na zadní části ul. Lošovská po výkopových pracích na osvětlení.
Neshody se stavebním dozorem, dodavatel nic neřeší.
- jednání na ul. Lošovské ve věci žádosti občana o doplnění dopravní značky. KMČ dala
stanovisko, konečný zápis z místního šetření dne 4.5.2010 doposud není.
- aktivitách místního SDH – stavění májky dne 1.5., připravovaném nohejbalovém turnaji dne
5.6.2010 a jednání s pokladníkem ………………..ve věci upřesnění programu na akci „750“ a to
na sobotu 4.9.2010.
- přípravě voleb, předsedkyní volební komise p. Prášilová
- příštím vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.3/2010 – vyjde 4.6.2010
- problematice daní z nemovitostí. Předseda byl osloven občankou ve věci vlivu KMČ na výši daní
z nemovitostí Vysvětlení podává vedení města v dubnovém čísle Radničních listů, informace,
které poskytovala úřednice Magistrátu ohledně možnosti KMČ ovlivnit výši daní z nemovitostí
jsou nepravdivé. Situaci na ekonomickém odboru Magistrátu narovnával a vysvětloval Mgr.
Puhač.
- zaslaném soukromém e-mailu na Správu silnic olomouckého kraje ve věci stavu starých stromů
na komunikaci Chválkovice – Samotišky a riziku pro uživatele komunikace plynoucí z pádu
shnilých větví i celých stromů
2) Ing. Bednář předložil k diskusi cenové možnosti na zhotovení pamětní mince k 750 rokům založení
obce Radíkova. Ekonomická rozvaha zatím přesahuje možnosti KMČ. Příští jednání posoudí další
možné varianty upomínkového předmětu.
Zajistí: Ing. Bednář
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ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
3) Zaslat petici na Magistrát k dalšímu řešení a současně zajišťovat možné vylepšení stavu
komunikace na ul. Na Suchých loukách v rámci možností KMČ. Odpověď bude zaslána i
předkladatelům petice přítomným na jednání 17.5.
Zajistí: Ing. Zvěřina
4) Dále řešit situaci na ul. Lošovská (akce osvětlení) se zástupcem investora, případně stavebním
úřadem Magistrátu.
Zajistí: Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 21.6.2010 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 21,05 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)

-3-

