ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 18.6.2012
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda přivítal hosta paní …………………… a přítomné členy KMČ. Jednání KMČ bylo usnášení
schopné. Zápis z minulého jednání (21.5.2012) bez připomínek schválen.
V úvodní části paní . ……………… přednesla své připomínky:
- Vyslovila obavy jejich rodiny ze zaplavení RD přívalovými dešti a poukázala na špatně
provedené místní komunikace (chybně vyspádované, kdy voda nenatéká k obrubníkům a tím i
do kanalizačních vpustí). Jedná se především o ulici Náprstkova a ul. Na Pevnůstce. Tento
stav je vidět při deštích.
Předseda poţádal o písemné podání stíţnosti na adresu KMČ č. 21 Ol. - Radíkov (do
schránky), případně dodání fotografií, které budou odeslány komisí na odbor investic,
případně na ŢP (vodoprávní) a poţádán o vyjádření odbor ochrany o podání zprávy o
moţných rizicích.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ a konstatováno
následující:
Ad1) Souhlasné stanovisko KMČ na majetkoprávní odbor k uvaţovanému prodeji 29 m2 plochy na ul.
Náprstkova bylo odesláno na majetkoprávní odbor.
Ad2) Bylo provedeno nacenění opravných prací na místní zvonici a dán poţadavek na vystavení
objednávky.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:.
1) Pozvánka primátora na předávání Ceny města Olomouce za rok 2011 do Moravského divadla
na 14.6.2012
2) Pozvánka primátora na svátky města, vynášení ostatků patronky sv. Pavlíny dne 29.6.2012
3) Elektronicky 24.5.2012 odpověď na urgenci KMČ ve věci neřešení ořezu stromů na místní
komunikaci směr Sv. Kopeček
4) Elektronicky – pozvánka na pololetní poradu předsedů KMČ dne 28.6.2012 ve Slavoníně, ul.
Kyselovská.
5) Elektronicky – plán prací TSMO a.s. na 06/2012
6) Elektronicky pozvánky na akce pořádané hasiči i KMČ v okrajových částech města Olomouce.
7) Elektronicky korespondence od předsedy KMČ Sv. Kopeček p.Řeháka ve věci objektu na
hřišti i projednávání dosazení TOI na parkovišti u rybníka
8) Elektronicky korespondence s MŠ Bieblova Olomouc
9) Elektronicky 11.6.2012 pokyny Mgr. Puhače k odměnám pro členy KMČ za období 0106/2012
10) Elektronicky 11.6.2012 o vydávání tiskoviny „Chválkovický hlasatel“
11) Elektronicky 12.6.2012 informace o povoleném kácení uschlého stromu na ulici Přehradní
12) Elektronicky 13.6.2012 informace o omezení poskytování slev u DPMO a.s.
13) Elektronicky potvrzení objednávky na TOI pro hasičskou soutěţ 23.6.2012
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Odeslaná pošta:
1) Elektronicky stanovisko KMČ (dle zápisu z jednání v 05/2012) na odbor majetkoprávní MmOl
k prodeji části parcely č.p.745 do soukromého vlastnictví.
2) Poţadavek na vystavení objednávky z rozpočtu KMČ – TOI pro soutěţ hasičů, oprava místní
zvonice
3) Elektronicky poţadavek na TSMO a.s. a na odbor ŢP na kácení uschlého smrku na ul.
Přehradní
4) Poţadavek na úpravu značení ulic na křiţovatce ulic Náprstkova – Malinovského - Na
Pevnůstce

Projednávaná problematika
1)Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- podání MP Olomouc ve věci havarijního stavu RD Hynkových na ul. Malinovského, na
Stavební úřad
- přípravách hasičské soutěţe dne 23.6.2012, organizační zajištění spolupráce s medii cestou
tiskového mluvčího magistrátu
- přípravě vydání Zpravodaje č. 4/2012 – asi kolem 20.7.2012
- účasti na předávání Cen města Olomouce za rok 2011 a počin roku (14.6.2012)
- ţádosti RNDr. Matzenauerové (ved. odd. odpadů) na odboru ŢP o spolupráci na pilotním
projektu ve věci zlepšení třídění sloţek komunálního odpadu
- moţnosti přizvat na jednání KMČ patrona naší KMČ náměstka primátora RNDr. Šnevajse
- provedeném přemístění tabulí s názvem ulic na křiţovatce u zvonice (poděkování TSMO a.s.)
- dokončení prací na odvodnění komunikací ul. Na Pevnůstce a na ul. Dolanská (zůstávají
drobné nedodělky)
2) V rámci jednání byla diskutována problematika práce KMČ

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Odeslat v návaznosti na podání p. ……………… dopis na příslušné odbory magistrátu ve věci
dnes presentovaných problémů s odváděním sráţkových vod.
Zajistí: Ing. Zvěřina
2) Urgovat termín místního šetření u odboru dopravy ve věci úprav na dopravním značení v MČ
Radíkov.
Zajistí: Ing. Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 16.7.2012 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19:55 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrţí: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, p. Kováčik, p. Prášilová - 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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