ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 19.11.2012
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

K zápisu z jednání KMČ 10/2012 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (15.10.2012) a
konstatováno následující:
Plnění usnesení:
Ad 1) Dopis ve věci požadavku na úpravu dopravního značení v MČ Radíkov odeslán v termínu.
Ad 2) Paní Prášilová zajistila cenovou nabídku od KMČ Lošov týkající se elektrického zvonění na
zvonici v Lošově (cenový průzkum).
Ad 3) Na dnešním jednání byla schválena konečná grafická úprava novoročenky, tisk v termínu
nejpozději do 5.12.2012 zajistí Ing. Bednář.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky pozvání na jednání ZMO.
2) Elektronicky požadavek na vyjádření KMČ č. 21 Ol. - Radíkov k posunu dvou posledních
večerních spojů - nebyl naší KMČ doporučen. Bylo projednáváno v mezidobí konferenčně.
3) Elektronicky korespondence s firmou zajišťující pilotní projekt - třídění složek komunálního
odpadu přímo v domácnostech (propagace a roznos tašek do domácností včetně chat, které
jsou trvale obydleny.
4)
5) Elektronicky korespondence s Ing. Dostálovou (TSMO a.s.) ve věci zajištění pytlů na
shrabané listí a jeho odvoz.
6) Elektronicky – odpověď na žádost o informaci, jak je řešen ořez větví, které zasahují do
profilu komunikace Sv. Kopeček – Radíkov. Řěší se již 2 roky.
7) Dopis od firmy Horstav spol. s r.o. ze dne 13.11.2012 o řešení závad na místních
komunikacích (reklamace cestou odboru investic). Propadlá vozovka bude opravena do
30.4.2013, na druhou reklamaci zaslán odborný posudek laboratoře – rezavé skvrny na
vozovce nejsou závadou, zvýšený obsah oxidu železa v kamenivu obrusné vrstvy – nemá vliv
na kvalitu povrchu a ani nesnižuje funkčnost obrusné vrstvy komunikace.
8) Cenová nabídka z MČ Lošov jako vzor pro možnost realizace elektrického zvonění na místní
zvonici.
9) Elektronicky – nové jízdní řády MHD linka č. 11 – beze změny s platností od 9.12.2012.
10) Elektronicky – informace Městské policie: Schůzka se zástupci KMČ Lošov, Sv. Kopeček,
Droždín a Radíkov se uskuteční až počátkem roku 2013.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky – dopis č.j.: 17/12-Zv ze dne 22.10.2012 ve věci „Požadavek na úpravy
dopravního značení v Ol. – Radíkově“ adresovaný na odbor dopravy magistrátu (Ing.
Motyčková) – termín dodržen.
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2) Elektronicky – dopis č.j.:18/12-Zv ze dne 25.10.2012 ve věci „Žádost o doplnění herního prvku
na dětském hřišti pro malé děti – MČ Radíkov“ adresovaný nám. primátora RNDr. Holpuch,
Ph.D. a ved. odboru ŽP magistrátu RNDr. Loyka CSc.
3) Elektronicky jménem místního SDH Olomouc – Radíkov dopis/ žádost o užívání prostor Klubu
seniorů družstvem Mladých hasičů v roce 2013. Odesláno dne 26.10.2012 na odbor
sociálních věcí – Mgr. Doleček.
4) Elektronicky průběžné zasílání požadavků na opravu v případě výskytu závad na veřejném
osvětlení na TSMO a.s.
5) Elektronicky na vyžádání zaslání stavebně technických údajů od objektu Náprstkova 1 na
odbor investic magistrátu.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- provedeném servisu plynových topidel před topnou sezónou v objektu Náprstkova 1.
- termínu (21.11.2012) revize rozvodů plynu v objektu Náprstkova 1.
- provedených pracích na vodárenské nádrži (čištění žlabů na konci nádrže a přelivového
objektu).
- zajištění odvozu vyzískaných betonových žlabů TSMO a.s. na ul. Dolanská.
- neustálém drobném vandalismu (pomalovaná čekárna, rozbité větrací mřížky na zvonici,
rozkopané pytle se shrabaným listím).
- zajištění elektromateriálu na opravu vánoční výzdoby (poděkování Ing. Bednářovi)
- dočerpání položky na občerstvení.
- přípravě Radíkovského informačního zpravodaje č. 6/2012 – vydání a roznos včetně
novoročenek v 51. týdnu.
- odsouhlasení přesazení keřů na parkovišti (zřízení vjezdu k RD) odborem ŽP.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Jednat s odborem ŽP ve věci doplnění prvku na dětské minihřiště v r. 2013.
Termín do 15.12.2012
Zajistí: Ing. Zvěřina
2) Zajistit zprovoznění vánoční výzdoby na objektu Náprstkova 1.
Termín: 6.12.2012
Zajistí: Bednář, Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 17.12.2012 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19:50 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrží: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, p. Kováčik, 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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