ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 21.6.2010
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (17.5.2010) bez připomínek
schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Ing. Bednář předložil cenový návrh pro tisk a návrh „Zpravodaje“, upomínkové předměty. Zůstává
zjistit cenu za výrovu a 1 ks krabičky
 Petice včetně všech příloh byla předána na Magistrát na OVVI – Mgr. Puhač k dalšímu řízení.
Odpověď od KMČ byla zaslána zástupcům, kteří předložili petici.
 Akce osvětlení ul. Lošovská není ukončena, ve věci nedodělků se jedná.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:.
1) Dopis č.j.: SMO/OKR/19/3129/2008 ze dne 31.5.2010 ve věci oznámení o projednávání
„konceptu Územního plánu Olomouc včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“.
2) Dopis (elektronicky) manž. Stojaspalových ve věci skutečného stavu na ul. Lošovská.
3) Dopis elektronicky od OVVI magistrátu ve věci podání návrhu na odměny pro členy KMČ.
4) Dopis elektronicky od Mgr. Hartlové ve věci – odsouhlasení směrové značky – Radíkov.
5) Dopis elektronicky od Ing. Váni a Mgr. Puhače ve věci nabídky akce „Pomáháme pomáhat“ na
oslavy 750 let Radíkova.
6) Dopis elektronicky od TSMO a.s. ve věci potvrzení zajištění mimořádného sečení na akci
26.6.2010.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 11/10 - Zv ze dne 20.5.2010 adresovaný na Lesy ČR s.p. ve věci Žádost o realizaci
odvodnění na ul. Na Suchých loukách k. ú. Radíkov u Olomouce – petice občanů.
2) Dopis č.j.: 12/10 - Zv ze dne 20.5.2010 zástupcům občanů, kteří podali petici ve věci
Stanovisko KMČ č. 21 Olomouc – Radíkov k předložené petici ve věci stavu komunikace ul.
Na Suchých loukách k.ú. Radíkov u Olomouce.
3) Dopis č.j.: 13/10 - Zv ze dne 24.5.2010 adresovaný OVVI magistrátu – Mgr. Puhač – předání
petice.
4) Dopis č.j.:14/10 - Zv ze dne 13.6.2010 ve věci Návrh odměn pro členy KMČ č. 21 Ol.-Radíkov
za I. pololetí 2010.
7) Dopis primátorovi p. Martinu Novotnému – Informace-oslavy 750 let založení Radíkova.
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8) Dopis elektronicky na odbor ŽP – Ing. Štěpánková ve věci živelné výsadby stromů na
pozemku města.
9) Dopis elektronicky na odbor investic magistrátu ve věci ul. Lošovská.
10) Dopis elektronicky na TSMO a.s. ve věci nekvalitně provedeného sečení trávy na obecních
pozemcích.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- návrhu konceptu nového územní plánu a předložil přítomným snímek z podkladů a to lokality
Sv. Kopeček (pro zajímavost) a dále několik snímků lokality Radíkov. Přítomní byli seznámeni
se stanoviskem, které dala KMČ při „sbírání námětů“ na nové zadání (připomenutí). Doporučuje
se členům KMČ seznámit se s konceptem nového ÚP s tím, že termín pro námitky je do
30.7.2010. Možno podat i jako soukromá osoba. Bude projednáno na příštím jednání KMČ. Ve
čtvrtek 15.7. 2010 v 16,00 hod. je veřejné projednání konceptu v zasedacím sále Magistrátu
města Olomouce, Hynaisova 10.
- řešení úkolů z minulého zápisu.
- jednotlivých kontrolních dnech na stavbě ulice Malinovského. Vzniklé problémy se operativně
řeší. Termín ukončení stavby je napjatý. Řešila se i situace s parkováním pro Ing.Terricha.
Souhlas od magistrátu nebyl k dispozici. Snad se řeší. V 26. týdnu proběhne frézování
zbývajících asfaltových ploch, po zatěžovacích zkouškách bude pokládka spodní vrstvy.
Přítomní byli seznámeni s konečným řešením informačních tabulí v infocentru.
- ukončení náhradní výsadby zeleně za skácené stromy v lokalitě Horní hřiště.
- jednání s potencionálním sponzorem na opravu zvonice Církve československé husitské.
- čerpání rozpočtu KMČ na rok 2010 s ohledem na oslavy 750 let Radíkova.
- jednání s p. Brázdovou z majetkoprávního odboru o nastalé kritické situaci s natékáním vody na
ul. Přehradní a na ul. Na Suchých loukách. Zaslány fotografie.
- jednání s Ing. Kmoníčkovou z odboru dopravy Magistrátu. Připravuje podklady pro projednání
petice na RMO, pravděpodobně dne 29.6.2010.
- akci místního SDH – „Netradiční hasičská soutěž“ – 4. ročník na vodárenské nádrži.
2) Oslavy 750 let Radíkova
Přítomní byli seznámeni s programem oslav, který byl předložen i primátorovi. Drobné změny
mohou nastat. Na zajištění se bude dále pracovat.

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
3)

Ing. Bednář předložil k diskusi nový návrh a cenu za zhotovení pamětní mince k 750 výročí
založení obce Radíkova. Ekonomická rozvaha je únosná. Dále byla předložena kalkulace na
barevný tisk zpravodaje, který bude věnovaný historii i současnosti Radíkova. Dořešit dohodnuté
drobnosti a sumarizovat konečnou finanční náročnost. Projednat i prodej mincí přes informační
centrum v podloubí radnice.
Zajistí: Ing. Bednář

4) Projednat s Mgr. Puhačem podrobnosti se zajištěním oslav 750 let Radíkova. Jednat s firmou
Horstav o slavnostním ukončení stavby rekonstrukce ul. Malinovského.
Zajistí: Ing. Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 19.7.2010 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)
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