ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 12.3.2012
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Jaroslav Kováčik
p. Františka Prášilová
Nepřítomen: Ing. Jan Bednář – místopředseda – omluven

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda přivítal přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení schopné. Zápis z minulého
jednání (20.2.2012) bez připomínek schválen.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
Komise se shodla na ponechání běžného termínu jarních a podzimních sběrových soubor. Informace
byla předána.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:.
1) Elektronicky informace o termínech sběrových sobot ve městě Olomouci. V MČ Radíkov
proběhne v sobotu dne 28.4.2012 – parkoviště za točnou autobusů.
2) Elektronicky dne 23.2.2012 – odpověď TSMO a.s. ředitel Bc. Petřík a p. Holubčíková na
požadavky KMČ (opravné práce komunikace Na Suchých loukách - odvodnění, ul. Na
Pevnůstce – úprava rigolů, zajištění nacenění opravných prací na ul. Na Pevnůstce a ul.
Dolanská).
3) Elektronicky informace pro KMČ – Sběr textilu v roce 2012.
4) Rozhodnutí ve věci „Kanalizační řád stokové sítě města Olomouce – MČ Lošov a Radíkov“
pod č.j.: SMOl/ŽP/55/7983/2011/Hu ze dne 17.2.2012.
5) Elektronicky sdělení ze dne 29.2.2012 od MP – p. Magda Václavíková mluvčí MP o ukončení
její činnosti v souvislosti s organizačními změnami.
6) Elektronicky ze dne 24.2.2012 od ŽP – Mgr. Swaczyna ve věci odpadkových košů na psí
exkrementy ul. Přehradní.
7) Elektronicky ze dne 27.2.2012 od provozního náměstka Ing. Fryce ve věci žádosti KMČ
Radíkov na provedení drobných oprav na místní komunikaci Sv. Kopeček – Radíkov (drobné
výtluky, praskliny – návrh na přestřiky).
8) Elektronicky ze dne 4.3.2012 od Ing. Dostálové (TSMO a.s. – veřejná zeleň) ve věci úklidu po
ořezu stromů za prodejnou Hruška.
9) elektronicky plakát od Hanáckého mushers clubu na akci „Závody psích spřežení“ – RS Pod
Věží ve dnech 24.-25.3.2012.
10) Elektronicky o termínu náhradního odvozu biodpadu dne 9.3.2012 za neuskutečněný odvoz
v únoru (nesjízdná komunikace ul. Na pevnůstce z důvodů sněžení)
Došlo dne 13.3.2012 – po jednání KMČ:
- Rozhodnutí č.j.: SMOl/OPK/79/877/2012/Št ze dne 6.3.2012 – ve věci
dodatečného povolení zvláštního užívání komunikací (rozkopávky) z důvodů
havárie na vodovodním řadu ul. Malinovského
- Dopis s dotazníkem o spolupráci od Moravského zemského muzea v Brně –
Etnografický ústav PhDr. Eva Večerková, Csc. ve věci „místní obyčeje“
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Odeslaná pošta:
1) Elektronicky dne 4.3.2012 na odbor dopravy Ing. Kmoníčková (informace k situaci na ul. Na
Suchých loukách)
2) Elektronicky – požadavek na p. Čecha (TSMO a.s.) ve věci řešení žádosti na úpravu
dopravního značení v MČ Radíkov (podáno 04/2012).
3) Elektronicky – požadavek na TSMO a.s. ve věci odvozu ořezů po zimní údržbě zeleně.
4) Elektronicky ze dne 4.3.2012 na p. Čecha (TSMO a.s.) doplňující informace k pochůzce dne
2.3.2012.
5) Elektronicky korespondence na TSMO a.s. ve věci řešení odvodnění ul. Na Suchých loukách,
rigoly ul. Na Pevnůstce, ul. Dolanská.
6) Elektronicky návrh na odbor ŽP – Mgr. Swaczyna ve věci oběhu nádob na použitý textil.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- pochůzce v lokalitě Na Suchých loukách (současný stav).
- termínu sběrových sobot – Radíkov dne 28.4.2012, kovový odpad týden předem – kontejner
pro hasiče bude objednán.
- připravovaném vydání Zpr. 2/2012 – vyjde ve čtvrtek před Velikonocemi
- návrh rozpočtu KMČ na rok 2012, který byl předložen na jednání v 02/2012 nebude uzavřen –
až 04/2012 po dodání cen požadovaných prací po TSMO a.s.
- Jednání Ing. Bednáře s pracovníkem Lesů ČR s.p. ve věci kácení stromů v lokalitě louky
k Požáru, které ohrožují vedení vn 22 kV. Bude dle příslibu zařazeno do plánu těžby v r. 2013.
2) Tajemník KMČ Ing. Rešl – dotaz na výsledek posudku stavu místní komunikace. Bude ověřeno na
odboru investic vč. vyžádání protokolu o odstranění závad na investiční akci Malinovského.
3) P. Prášilová – dotaz na způsob finančních darů pro místní SDH – prapor. Dárce obdrží darovací
smlouvu nebo daňový doklad.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Požádat odbor investic o zaslání protokolu o kontrole odstranění reklamovaných závad na
investiční akci ul. Malinovského.
Zajistí: Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 16.4.2012 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19:40 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)
Náměstek primátora RNDr. Šnevajs
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
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