ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 19.7.2010
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. ……………………

Zahájení v 19,00 hod.

Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (21.6.2010) bez připomínek
schválen.
Hosté: Byl přednesen požadavek (stížnost) ve věci hlučnosti z hudebních produkcí. K této tematice
vyšel v Radíkovském informačním zpravodaji č.4/2010 příspěvek od MP. KMČ upozorní
cestou SDH na snížení hlučnosti hudební skupiny AFRESCH dne 4.9.2010. Jinak KMČ
stížnosti tohoto charakteru není podle statutu oprávněna řešit, nutno postupovat dle
doporučení městské policie.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Ing. Bednář seznámil přítomné se stavem výroby mincí, bylo objednáno 250 ks a 50 ks krabiček.
Byl předložen rozpracovaný koncept mimořádného „Radíkovského informačního zpravodaje“.
Termín pro předložení do tisku nutno dodržet i s ohledem na dovolenou.
 Proběhla jednání předsedy s Mgr. Puhačem ve věci zajištění objednávek na zbývající náležitosti,
dále jednání s firmou Horstav ve věci slavnostního ukončení stavby “Rekonstrukce ul.
Malinovského.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:.
1) Objednávka pro firmu Zinako s.r.o. č. obj. 92/10/KMČ/21 ze dne 30.6.2010 a objednávka pro
firmu OK DESIGN s.r.o. č.j.: 93/10/KMČ/21 ze dne 30.6.2010 (návrh a tisk Zpravodaje),
grafický návrh mince a pozvánky.
2) Dopis č.j.:SmOl/OPK/16/742/2010/HP ze dne 23.6.2010 od primátora Martina Novotného ve
věci souhlasu s převzetím záštity nad akcí 750 let Radíkova
3) Dopis č.j.:SMOl/OPK/79/1375/2010/Be ze dne 7.6.2010 ve věci „Záznam z jednání konaného
dne 4.5.2010 v ul. Lošovská v Olomouci – Radíkově ve věci vyřešení dopravní situace v této
ulici“.
4) Dopis č.j.:SMO/OPK/104/187/2010/PŠ ze dne 30.6.2010 ve věci „Petice občanů městské části
Radíkov – oprava ulice Na Suchých loukách“. Jednání RMO dne 29.6.2010.
5) Dopis elektronicky od ředitele TSMO a.s. – zajištění opravy čekárny MHD.
6) Dopis elektronicky – od TSMO a.s. plán činnosti TSMO a.s. v lokalitě Radíkov v měsíci
07/2010.
7) Dopis elektronicky – potvrzeno dodání kontejnerů na stanoviště separovaného sběru odborem
ŽP
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Odeslaná pošta:
1) Dopis elektronicky na TSMO a.s. ve věci uzpůsobení seče v rámci akce „750“
2) Dopis ve věci živelné výsadby na pozemcích města – adresováno na odbor ŽP magistrátu –
Ing. Štěpánková.
3) Dopis elektronicky na odbor ŽP - odpadové hospodářství ve věci zajištění kontejnerů na nové
stanoviště.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednáních na kontrolních dnech stavby. Celou akci komplikuje situace neúnosného podloží na
točně autobusů. Nutno provádět zpevnění podloží. Termín je napjatý, dne 27.7.2010 proběhne
pokládka finální vrstvy povrchu komunikací za výluky dopravy. Budou taktéž pokračovat práce
na dokončení chodníků, úpravy terénů a poběží i výsadba zeleně kromě vzrostlých stromů.
- závěru akce stavby dne 3.9.2010. Bylo projednáno se zástupcem vedení Horstavu Ing.
Cieleckým, dále jednáno s Ing. Horákem ml. a Mgr. Rašťákem (magistrát). Závěrečná přípravná
schůzka na místě v Radíkově dne 12.8.2010.
- soutěži v netradičním požárním útoku, který byl pořádán místním SDH. Akce velmi zdařilá.
Všem kteří soutěž organizovali a pomáhali patří poděkování.
- jednání s hasiči ve věci součinnosti s oslavami akce “750“, vše je téměř zajištěno, poslední
přípravná schůzka bude dne 20.8.2010.
- setkání s redaktorkou sl. Skácelíkovou z týdeníku OLOMOUC. V č. 28 vyšla stránka o Radíkově
- stále se zhoršuje situace s místním vandalismem. Odkrytí provizorně zajištěných kanalizačních
šachtic hraničí již s ohrožením života občanů a návštěvníků Radíkova. Bude v této věci jednáno
s MP a požádáno o zvýšený dohled zejména při akcích (zábava, oslavy apod.) V létě i zvýšený
dohled u vodárenské nádrže – večerní hodiny za teplého počasí.
- posunu termínu schůzky s p. Brázdovou ve věci opravných prací v segmentu vodohospodářském na srpen 2010.
Připomínka: - venčení psů bez vodítka, bude nutno upozornit majitele na dodržování platné vyhlášky.
- neudržovaný chodník u Podlasového
2) Oslavy 750 let Radíkova
Přítomní byli seznámeni se stavem zajištění programu oslav. O případných změnách budou
členové informováni. Bude zpracován návrh pozvánek na den 3.9.2010 a seznam hostů, který
bude předán Horstavu.

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
3) Na základě připomínek k pracovním výkonům zaměstnance TSMO bude s ním situace projednána
a dávány dílčí úkoly. Pokud členové KMČ ví o nedostatcích prosím o informování.
Zajistí: Ing. Zvěřina
4)

Diskutována problematika zpracovaného konceptu nového územního plánu města Olomouce.
Bude zasláno dle dohody stanovisko KMČ s vyhodnocením, co je zapracováno a co ne a zasláno
v terminu do 30.7.2010. Finální dokument bude projednán v užším kruhu.
Zajistí: Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 16.8.2010 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,50 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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