ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 17.10.2011
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář – místopředseda
p. Jaroslav Kováčik
p. Františka Prášilová
Nepřítomen: Ing. Miroslav Rešl – tajemník (služební cesta)

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda přivítal přítomné členy KMČ. Rada města jmenovala nového člena KMČ pana Jaroslava
Kováčika, kterého předseda přivítal a popřál mu úspěšnou práci v kolektivu KMČ ve prospěch všech
občanů městské části Radíkov.
Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání (19.9.2011) bez připomínek schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
Ve věci pronájmu plochy pro informační tabuli Klubu českých turistů (KČT) byl na majetkoprávní odbor
odeslán dopis pod č.j. 20/2011 - Zv dne 25.9.2011. Z důvodů časových, ale zhotovitel zakázky pro
KČT volil jiné řešení s ohledem na nutnost dokončení zakázky do 30.9.2011.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:.
1) Dopis OVVI – jmenování nového člena KMČ pana Jaroslava Kováčika.
2) Elektronicky – výsledek šetření Městské policie ve věci poškození komunikace ul. Dolanská
stavebním mechanismem.
3) Dopis firmy Horstav spol. s r.o. ve věci „Posouzení povrchu komunikace v obci Radíkov“
4) Žádost o vykácení náletového stromu ze dne 4.10.2011 – od místního občana na ul.
Dolanská. Bude předáno na odbor ŽP k řešení.
5) Dopis Hanáckého mushers clubu ve věci závodů psích spřežení, které se koná ve dnech 05. –
06.11.2011 v prostoru RS chata Pod Věží.
6) Elektronicky dopis odboru dopravy ve věci přepravního průzkumu od 17. – 23.10.2011 na
vybraných linkách v zóně 71.
7) Elektronicky pozvánka na místní šetření – zeleň v úvozové cestě v prodloužení ulice
Náprstkova dne 21.10.2011.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 20/2011 - Zv ze dne 25.9.2011 – stanovisko KMČ – pronájem plochy pro KČT.
Odesláno na odbor majetkoprávní.
2) Dopis č.j.: 21/2011 - Zv ze dne 1.10.2011 ve věci Návrh na úpravu JŘ IDOS pro rok
2011/2012 na odbor dopravy magistrátu.
3) Dopis č.j.: 22/2011 – Zv ze dne 3.10.2011 ve věci „Posouzení zeleně“ na odbor ŽP magistrátu
4) Dopis č.j.: 23/2011 – Zv ze dne 9.10.2011 ve věci „Zimní údržba v MČ Radíkov“ adresovaný
na TSMO a.s.
5) Elektronicky – stanovisko KMČ na odbor dopravy ve věci posunu odjezdu posledního
autobusu od hl. nádraží o cca 15 min.
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6) Elektronicky – urgence opravných prací na ul. Na Suchých loukách a ve věci ořezu stromů na
komunikaci směr Sv. Kopeček.
7) Elektronicky – požadavek na zajištění pytlů na shrabané listí pro pracovníka TSMO a.s.
8) Elektronicky – požadavek na opravu osvětlení v čekárně MHD.
9) Elektronicky – požadavek na Horstav – oprava uvolněných kostek na ul. Malinovského v místě
odbočení do ul. Dolanská
10) Elektronicky – žádost o vystavení objednávky

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- sběru šrotu dne 8.10.2011 a sběrové sobotě dne 15.10.2011
- dokončení prací na opravě rigolů na ul. Na pevnůstce
- doplnění reproduktoru místního rozhlasu směr Dolanská
- chystané opravě „dopadového prostoru“ kolem tělocvičného mnohoúhelníku na dětském hřišti.
Jednání s p. Gastou (soukr. firma) ve věci rozsahu prací.
- změně majitele RD v ul. U Skalky
- vydání brožury věnované historii MČ Neředín a MČ Nemilany
- problematice zvláštního užívání komunikací (podáme vysvětlení ve Zpravodaji)
- další urgenci ve věci závad na komunikacích (nerovnosti po přípojkách na inž.sítě)
2) Místopředseda Ing. Bednář podal informaci o :
- přípravě novoročenky a předložil návrh novoročenky pro rok 2012. Po diskusi bylo v dané věci
rozhodnuto o konečném návrhu.
- dokončení nového orientačního plánu městské části Radíkov. Bude provedena montáž na
informační tabuli.
- pasportizaci dešťové kanalizace firmou Veolia

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
3) Provést mapování stavu místní veřejné zeleně a soupis potřebných zásahů v době vegetačního
klidu uplatnit na odboru ŽP – Ing. Štěpánková a u TSMO a.s.
Zajistí: Ing. Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 21.11.2011 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 (Ing. Bednář, p.Kováčik - elektronicky)
Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač (elektronicky)
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc (elektronicky)
Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky)
Webové stránky KMČ č. 21 Ol. - Radíkov

-2-

