ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 19.9.2011
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Zahájení v 19,00 hod.
Ing. Jan Bednář - místopředseda
p. Františka Prášilová
Nepřítomen: Ing. Miroslav Rešl – tajemník (pobyt v lázních)
Hosté: strážníci MP Olomouc p. Hanzlík a p. Arnošt (příchod v cca 19:50 hod.)
Předseda přivítal přítomné členy KMČ a hosty z MP.
Jednání s MP:
Byla podána informace MP o řešení černé skládky na konci ulice Náprstkova (soukromý
pozemek), informace o nevhodném parkování na ul. Malinovského, domluvy nepomáhají, bude řešeno
jinou cestou. Informace o situaci v blízkých lokalitách. Podáno vysvětlení k situaci parkování na
křižovatce u zvonice. KMČ informovala o poškození vozovky na ul. Dolanská, bude zaslán
elektronicky požadavek MP na zjištění viníka (stalo se dne 17.9.2011)
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (18.7.2011) bez připomínek schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
 Dopis na odbor investic věci „Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2012 - priority KMČ č.21
odeslán pod č.j: 18/11-Zv ze dne 31.8.2011.
Určeny následující priority:
1) Vybudování nové vpusti dešťové kanalizace na ul. Na Pevnůstce
2) Rozšíření klubu seniorů a hasičské zbrojnice
3) Komunikace Na Suchých loukách, Náprstkova
4) Sportovní a dětské hřiště
5) Rekonstrukce vodárenské nádrže

 Dopis ve věci: Požadavky na rok 2012 v oblasti vodohospodářské k.ú. Radíkov u Olomouce
odeslán pod č.j.: 16/11-Zv dne 28.8.2011.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:.
1) Elektronicky:
- Harmonogram podzimních sběrových sobot 2011 – MČ Radíkov dne 15.10.2011.
- Od odboru dopravy „Upozornění na omezení u dopravců Transport Morava, VOJTILA
TRANS a FTL“ – průzkum vytížení dopravy, nástup předními dveřmi. DPMO bez omezení.
- Odpověď odboru ŽP - odd. veřejné zeleně na požadavky KMČ (návaznost na místní šetření
dne 9.8.2011)
- SMV – sdělení o provedení opravy ucpané kanalizace na ul. Lošovská
- Elektronicky nahlášení poruchy na veřejném osvětlení na TSMO a.s.
- Dopis č.j.: SMOOl/Maj/22/4484/2011/Pr ze dne 29.8.2011 ve věci „Žádost o sdělení
stanoviska k výpůjčce majetku statutárního města Olomouce – část pozemku parc. 496 – 1
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- Dopis „Starostové pro Liberecký kraj, Starostové a nezávislí a TOP 09“ z 6.9.2011 (ve věci
využití „Směrnice zadávání veřejných zakázek“) – netýká se KMČ, problematiku řeší právní
subjekt.
- Dopis č.j.: SMOl/143900/2011/OVVI/Mar ze dne 8.9.2011 ve věci schválení ZMO č.7 nové
názvy ulic. V lokalitě MČ Radíkov je to ulice „Pod Bořím“.
Odeslaná pošta:
1) Dopis na odbor investic věci „Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2012 - priority KMČ č.21
odeslán pod č.j: 18/11-Zv ze dne 31.8.2011.
2) Dopis ve věci: Požadavky na rok 2012 v oblasti vodohospodářské k.ú. Radíkov u Olomouce
odeslán pod č.j.: 16/11-Zv dne 28.8.2011.
3) Dopis č.j.: 17/2011-Zv ze dne 28.8.2011 na odbor dopravy MMOl ve věci „Opravné práce na
komunikacích v r. 2012“
4) Dopis č.j.: 19/2011-Zv ze dne 28.8.2011 ve věci „Doplnění herního prvku na hřiště v MČ
Radíkov“
5) Elektronicky požadavek na opravu ucpané dešťové kanalizace na ul. Lošovská
6) Elektronicky dotaz na odbor ŽP odd. odpadového hospodářství ve věci ukončení svozu
komunálního odpadu z chatových lokalit a ukončení svozu bioodpadu.
7) Elektronicky návrh kandidáta na doplnění KMČ č.21 Ol. - Radíkov zaslán Mgr. Puhačovi, nám.
primátora RNDr. Holpuchovi Ph.D. a RNDr. Šnevajsovi.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- sběru šrotu (zajistí místní SDH) dne 8.5.2011.
- provedené opravě ucpaného potrubí z příčného žlabu na ul. Přehradní, zajištění svodnice
k hladině přehrady na ul. Přehradní, vyčištění lapače na potoce před prodejnou a další práce
(hrazeno z prostředků mjpr. odboru - vodohospodářské stavby).
- přípravě Zpravodaje č. 5/2011 – termín distribuce cca 6.10.2011.
- poškození komunikace na ul. Dolanská a postup dalšího řešení.
- hledání vhodného kandidáta na doplnění KMČ, která stále pracuje v neúplném stavu. Bylo
provedeno projednání navrženého kandidáta mezi členy KMČ operativně v 37. týdnu a zaslán
návrh z důvodů projednávání problematiky KMČ na programu RMO dne 20.9.2011.
- jednání s firmou Horstav ve věci odstraňování závad (oprava nátěrů, zeleň….) akce
Malinovského.
- pokračování prací na úpravě rigolů na ul. Na Pevnůstce.
2) Místopředseda Ing. Bednář podal informaci o:
- provedené II. korekci nového orientačního plánu MČ Radíkov, předpoklad dokončení 10/2011
- odeslání dotazu na KČT ve věci instalace jejich tabule a dodání podkladů na nový plán MČ
Radíkov.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
3)

Před jednáním KMČ proběhla obhlídka místa pro umístění další tabule KČT (1x1 m) naproti
čekárny. Přítomen byl i Ing. arch. Obenaus. Místo vybrané KČT nevyhovuje. KMČ nabídne
k využití část plakátovací plochy. Stanovisko bude zasláno na majetkoprávní odbor a doplněno
fotodokumentací. Termín do 26.9.2011
Zajistí: Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 17.10.2011 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20:15 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)
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