ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 18.7.2011
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář - místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Františka Prášilová

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda přivítal přítomné členy KMČ.
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (20.6.2011) bez připomínek schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Dopis na odbor KaR ve věci úprav rigolů ul. Na Pevnůstce odešel pod č.j.:10/2011-Zv dne
21.6.2011.
 Na základě připomínek občanů byl na odbor ŽP a TSMO a.s. odeslán dopis č.j.: 11/2011-Zv ze
dne 2.7.2011 s žádostí o provedení místního šetření. Termín bude dohodnut.
 Na základě připomínek občanů byl odeslán dopis na Městskou policii pod č.j.: 12/2011-Zv dne
5.7.2011.
 Pochůzka na místě samém se zástupci odboru investic (Ing. Chytil, p. Hanzlíková) se uskutečnila
dne 11.7.2011.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:.
1) Elektronicky:
- Sdělení od ing.Kmoníčkové ve věci přístupové cesty k chatám – lokalita ul. Přehradní.
- Plán prací TSMO a.s. ze dne 1.7. na měsíc červenec.
- Pí. Macková – termínový kalendář na závody psích spřežení – sezona 2011/2012 v lokalitě
Radíkov.
- OVVI – Mgr. Puhač, informace o dodávce nových autobusů pro MHD v hodnotě 79,2 mil.Kč
s podporou operačního programu EU – ROP.
- Informace k odměnám za práci členů KMČ v novém volebním období a o probíhajících
akcích (opravných pracích) na chodnících a komunikacích.
- Objednávka č.j.: OB00434/11/OVVI-KMČ ze dne 17.6.2011 na TOI pro hasičskou soutěž.
- Požadavek od p. …………. na vyčištění lapačů a opravu osvětlení na ul. Lošovská.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky dopis na odbor investic s podklady k akci Radíkov ul. Malinovského (soupis
závad, podklady od Horstavu).
2) Elektronicky dne 11.7.2011 požadavek na provedení ořezu větví zasahujících z lesa do profilu
silnice v lesním úseku Radíkov - Sv. Kopeček adresovaný na TSMO a.s.
3) Elektronicky na TSMO a.s. – dotaz na rozkopávku komunikace ul. Na Suchých loukách –
přípojky k novostavbě RD.
4) Elektronicky na TSMO a.s. – urgence opravy stožáru veřejného osvětlení na ul. Zedníkova
5) Elektronicky na Severomoravskou vodárenskou a.s. ve věci poklopu na ventilu – ul.Na
Pevnůstce.
6) Elektronicky požadavek na prošetření stížnosti p. ………… (poškození soukromého pozemku)
na ul. Lošovská - odesláno 17.7.2011 na městskou policii.
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7) Dopis č.j.:10/2011-Zv dne 21.6.2011 – odbor KaR Magistrátu.
8) Dopis č.j. 11/2011-Zv ze dne 2.7.2011 s žádostí o provedení místního šetření – zeleň Radíkov
odeslaný na odbor ŽP a TSMO a.s.
9) Dopis č.j.: č.j.: 12/2011-Zv dne 5.7.2011 na Městskou policii.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- výsledku obchůzky se zástupci odporu investic dne 11.7.2011. Bude svoláno jednání
k závadám odborem investic.
- uplatněných požadavcích na opravné práce na vodoprávních úpravách, které požadujeme na
rok 2011. Bude pochůzka na místě samém po dohodě s p. Brázdovou.
- že oprava stožáru osvětlení na ul. Zedníkova je před dokončením.
- očekávané pochůzce s p. Zívalou TSMO a.s. ve věci komunikací ul. Na Suchých loukách,
ul. Přehradní.
- nutnosti řešit v dalším období problematiku sesouvání břehů u nádrže podél komunikace
ul. Přehradní. Eroze břehů nádrže pokračuje.
- skvrnách, které se objevily na novém asfaltu z roku 2010. Proveden neoficielní dotaz na
Strabag, dále bude řešeno s investorem.
- vydání Radíkovského informačního zpravodaje č. 4/2011 (dne 19.7.2011),
- rozhodnutí soudu ve věci koncepce větrných elektráren v kraji Moravskoslezském (odvolání
obcí, nezávaznost krajské koncepce).
- přerušení prací na rigolech ul. Na Pevnůstce, bude se pokračovat do 1 měsíce.
2) Místopředseda Ing. Bednář podal informaci o:
- opravě „radíkovského orloje“, o nabídce možnosti měření rychlosti – předvedeno
p. Darebníčkem.
- možném řešení úvozové cesty (terénní úpravy - prodloužení Náprstkova). Na obchůzce
s odborem ŽP bude v této věci jednáno.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
3) Opětovně podat návrh na odbor KaR ve věci zákazu výstavby větrných elektráren v k. ú. Radíkov
u Olomouce a blízkém okolí do návrhu územního plánu města Olomouce.
Zajistí: Ing.Zvěřina
4) Urychleně dořešit dokončení nového orientačního plánu městské části Radíkov. Projednané
opravy a změny doplnit. Termín – 15.8.2011.
Zajistí: Ing.Bednář
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 15.8.2011 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19:50 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrží: všichni členové KMČ (Ing. Bednář elektronicky)
Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač (elektronicky)
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc (elektronicky)
Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky)

-2-

