ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 15.10.2012
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

K zápisu z jednání KMČ 09/2012 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (10.9.2012) a
konstatováno následující:
Plnění usnesení:
Ad 1) Dále jednat ve věci investic na rok 2013 po dohodě s předsedou. Určený termín byl dodržen,
korespondence byla odeslána.
Ad 2) Sledovat problematiku změn v dopravním značení v návaznosti na místní šetření a zabezpečit
opravu vánoční výzdoby (nechat nacenit opravné práce). Ing. Bednář podal informaci o řešení opravy
vánoční výzdoby. Byla diskutována problematika dopravního značení, Ing. Bednář připravil podklady
k odeslání na odbor dopravy. Rozhodnutí o řešení ul. Na Pevnůstce (návrh na označení části dopr.
značkou „Obytná zóna“) bude ponechán na odbornících z DI PČR a odboru dopravy Magistrátu.
Ad 3) Na jednání KMČ 15.10. proveden z předložených fotek výběr pro novoročenku 2013.
Objednávka na zhotovitele vystavena, dále bude spolupracovat se zhotovitelem Ing. Bednář.
Ad4) Dopis na odbor dopravy Magistrátu ve věci opravných prací v roce 2013 byl odeslán v termínu.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky Přehled činností TSMO a.s. v měsíci říjen 2012 v MČ Radíkov
2) Dopis č.j.: SMOl/OPK/79/3747/2012/Nan ze dne 19.7.2012. Rozhodnutí – dodatečné povolení
zvláštního užívání komunikace (rozkopávka) v ul. Na Pevnůstce. Oprava ventilu domovní
přípojky vody (havárie na podzemních inž. sítích).
3) Dopis magistrátu č.j.: SMOl/131563/2012/OKR/Ti/Tom ze dne 3.9.2012 ve věci: Sdělení –
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce.
4) Elektronicky od odboru ŽP ve věci omezení svozu bioodpadu v zimním období 12/2012 –
03/2013. Pro MČ Radíkov svoz bioodpadu 21.12.2012, 18.1.2013, 15.2.2013, 15.3.2013,
dále pravidelný 14 - ti denní režim.
5) Emailová korespondence občana ve věci posouzení stavu lípy na parcele č. 428 k.ú. Radíkov
u Olomouce (ul. Náprstkova).
6) Elektronicky korespondence od Ing. Opletala ze dne 12.10.2012 ve věci dalšího postupu
v třídění složek komunálního odpadu.
7) Elektronicky vyžádaný přehled čerpání prostředků KMČ č. 21 Ol. – Radíkov.
8) Elektronicky od občana upozornění na nezajíždění zametacího vozu na ul. Dolanská.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky dne 22.9.2012 korespondence ve věci Investiční akce – Rekonstrukce objektu
Náprstkova 1, MČ Radíkov, hasičská zbrojnice, Klub seniorů)
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2) Elektronicky na odbor dopravy magistrátu (ved. Ing. Pospíšilová) ve věci „Požadavek KMČ č.
21 Ol. - Radíkov na opravné práce, komunikace – na rok 2013. Odesláno pod č.j.: 15/12-Zv
dne 21.9.2012
3) Elektronicky dopis č.j.: 16/12-Zv ze dne 7.10.2012 ve věci MČ Radíkov, komunikace ul.
Malinovského, ul. Na Pevnůstce adresovaný na TSMO a.s., upozorňující na stav asfaltového
povrchu s žádostí o uplatnění reklamačního řízení na zhotovitele investiční akce.
4) Elektronicky na TSMO a.s., hlášení závady (poškozené a chybějící dopravní značky u
parkoviště silnice Sv. Kopeček – Radíkov
5) Elektronicky na TSMO a.s. požadavek na TSMO a.s. na odvoz vyzískaných betonových žlabů
na ul. Dolanská (napojení nového RD na komunikaci).
6) Elektronicky reakce na zpracování dokumentu „Koncepce vodního hospodářství města
Olomouce. Za MČ Radíkov je k řešení problematika přívalových dešťů a možnost ohrožení
RD a havarijní stav břehů vodárenské nádrže v majetku města.
7) Elektronicky požadavek na TSMO a.s. - zeleň na dodání pytlů na shrabané listí pro p.
Fica.pracovníka TSMO.
8) Elektronicky odpověď na nečištění ulice Lošovská – bude provedeno ručně pracovníkem
TSMO a.s.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- provedeném místním šetření se zástupcem TSMO a.s. p. Čechem ve věci zachycení
dešťových vod natékajících do MČ Radíkov od TV vysílače. Technické řešení a nacenění –
uvažované práce v r. 2012
- projednání součinnosti MČ Radíkov s odborem ŽP – RNDr. Matzenauerová a externí firmou
ve věci zkvalitnění/rozšíření separace komunálního odpadu jako pilotní projekt v MČ Radíkov.
Systém tašek, další informační kampaň proběhne koncem října a v listopadu 2012.
- čerpání finančních prostředků naší KMČ v r. 2012.
- žádosti o posouzení stavu stromu na ul. Náprskova v diskusi bylo dohodnuto, že musí požádat
navrhovatel přímo odbor ŽP odd. veřejné zeleně – Ing. Štěpánkovou.
- zůstává bez odezvy požadavek na doplnění herního prvku na malém dětském hřišti u zvonice,
bude třeba jednat i v roce 2013
- nutnosti podat žádost na odbor sociální na prodloužení smlouvy na užívání prostor Klubu
seniorů družstvem „Mladých hasičů Radíkov“
2)

Paní Prášilová podala informaci o začínající činnosti Klubu seniorů na Sv. Kopečku a navrhla
udělat s dětmi vánoční koledování u místní zvonice na stříbrnou neděli. Dále předložila návrh na
doplnění zvonice o elektrické zvonění.

3)

Ing. Bednář podal informaci k dopravnímu značení a připravil podklady. Dále byla připomínka
k řešení příčného odvodňovacího žlabu na spojovací uličce Na Pevnůstce – Zedníkova. Úpravu
lze řešit až v roce 2013 s ohledem na dočerpané finanční prostředky.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Odeslat na odbor dopravy dopis ve věci požadavků na úpravy dopravního značení v MČ Radíkov.
Termín do 28.10.2012
Zajistí: Ing. Zvěřina
2) Zajistit informace od MČ Lošov ve věci elektrického zvonění (náklady, zhotovitel - kontakt apod.)
Zajistí: p. Prášilová
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 19.11.2012 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, p. Kováčik, p. Prášilová - elektronicky)
Náměstek primátora RNDr. Šnevajs (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
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