ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 13.8.2010
(změna termínu z 16.8. - důvodem dovolené některých členů KMČ)
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Zahájení v 16,30 hod.
Ing. arch. Milan Obenaus – tajemník
p. Jiří Mazáč
p. Věra Pospíšilová
p. Františka Prášilová
Ing. Miroslav Rešl
Nepřítomen: Ing. Jan Bednář - místopředseda (dovolená mimo Radíkov)
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (19.7.2010) bez připomínek schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Proběhlo jednání s mistrem TSMO a.s. i samotným místním pracovníkem TSMO a.s. ve věci
systému údržby komunikací. Jinak pokud jsou nedostatky v úklidu nutno hlásit členům KMČ.
 Dne 12.8.2010 proběhlo za účasti předsedy KMČ jednání s vedoucím tiskového oddělení
magistrátu Mgr.Rašťákem a zástupcem Horstavu Ing. Horákem ml. ve věci slavnostního ukončení
stavby.
 Připomínky konceptu územního plánu statutárního města Olomouce byly odeslány v termínu.
Občané měli možnost se vyjádřit samostatně, propagace byla dostatečná.
Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných)
Došlá pošta:.
1) Dopis č.j.:SMOl/OI/13/1/2010/Zj ze dne 23.7.2010 ve věci „Návrh rozpočtu města Olomouce
na rok 2011 (požadavky na investiční akce).
2) Dopis č.j.:SMOl/ŽP/55/9013/2010/Vi ze dne 26.7.2010 ve věci „Posouzení vhodnosti umístění
dřevin a jejich případného odstranění v ul.Lošovská v k.ú. Radíkov u Olomouce.
3) Dopis č.j.:SMO/Maj/22/4130/2010/Br ze dne 5.8.2011 ve věci „Plán údržby na rok 2011“
(vodohospodářské stavby).
4) Dopis elektronicky – požadavek odboru ŽP/OH na dodání kontejnerů na stanoviště
separovaného sběru odborem adresovaný na TSMO a.s.
5) Elektronicky – dopis Ing.Kmoníčkové z odboru dopravy Magistrátu věci požadavků na zimní
údržbu komunikací, návrhy a pro nastávající zimu 2010/2011.
6) Elektronicky – návrh nového jízdního řádu l.11 s ohledem na časové změny související
s prodloužením trasy v Lošově až k hájence směr V.Bystřice.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 18/10-Zv ze dne 22.7.2010 elektronicky na odbor dopravy ve věci „Připomínky a
náměty ke zlepšení zimní údržby v následujícím období 2010/2011“.
2) Dopis – elektronicky ze dne 9.8.2010 ve věci požadavku majitelky chaty v ul.U Skalky na
provedení ořezu stromu zasahujícího do vedení nn. – adresováno na odbor ŽP magistrátu –
Ing.Štěpánková.
3) Dopis – elektronicky na velitele MP ve věci poskytnutí dohledu při akci „slavnostní ukončení
stavby“ a dále dohledu na koncert kapely „AFRESCH“.
4) Podání připomínek KMČ ke konceptu územního plánu statutárního města Olomouce.

-1-

5) Elektronicky – na stavební dozor a Horstav – soupis nedodělků na stavbě, bude dále
upřesňován.
6) Elektronicky odbor majetkoprávní – p.Brázdová ve věci finančních prostředků na opravu
koryta Lošovského potoka.
7) Uplatněn požadavek na mimořádnou seč trávníků těsně před oslavami – u TSMO a.s.
Ing.Dostálová.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- jednáních na kontrolních dnech stavby. Bylo zahájeno přejímací řízení na dílčích objektech
(osvětlení, rozhlas). Probíhají dokončovací práce. Konečná kolaudace je 27.8.2010. Ve
33.týdnu nastoupí firma na realizaci ozelenění, vyjma vrostlých stromů, které budou vysazeny
až v 10/2010. dále je třeba dokončit dřevěné prvky. Budou osazeny nové lavičky, odpadkové
koše, ředitel TSMO a.s. přislíbil opravu čekárny. Závěr akce stavby dne 3.9.2010 byl
upřesňován předsedou KMČ přímo s panem ředitelem Ing.Horákem st. Upřesněn i po dohodě
s Magistrátem seznam hostů. Zváni v pozvánce budou i občané Radíkova
- bude probíhat celkový úklid na stavbě
- na vstup do propustku Lošovského potoka bude osazena mříž uzamykatelná, klíče
p.Procházka, dále asi Veolia a KMČ
- o zajištění oslav 750 let Radíkova, pamětní mince je hotova, do tisku jde pozvánka a mimořádný
barevný „Radíkovský informační zpravodaj“. Proběhne schůzka s hasiči na detailní přípravu.
Budou požadavky na výpomoc členů KMČ při obsazování her pro děti v sobotu 4.9.2010
2) Oslavy 750 let Radíkova
Přítomní byli seznámeni se stavem zajištění programu oslav, provádí se ověřování. Na ploše
hřiště je zajištěn stan (jako bylo na akci před 10-ti lety nebo na oslavách 115 let místního SDH).

ÚKOLY Z JEDNÁNÍ
3)

Nutno zajistit v termínu do 31.8.2010 ořez keřů zasahujících do chodníků a to ul. Malinovského a
poblíž zastávky výstup – točna autobusů.
Zajistí: Ing. Zvěřina

4) Přítomní členové odsouhlasili v rámci uplatnění požadavků na investice pro rok 2011 akce
v následujícím pořadí:
a) Radíkov – sportovní a dětské hřiště II.etapa
b) Radíkov - prodloužení a vybudování zpevněné komunikace ul. Na Suchých loukách,
Lošovská, Náprstkova
c) Radíkov – rozšíření Klubu seniorů a hasičské zbrojnice
d) Radíkov – rekonstrukce vodárenské nádrže – II. etapa
Zaslání podkladů na odbor investic
Zajistí: Ing.Zvěřina
5) Požadavky na údržbu vodohospodářských staveb v r.2011 – obdoba r.2010, přesun akcí z r.2010.
Odpověď na majetkoprávní odbor
Zajistí: Ing.Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 20.9.2010 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 17,50 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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