ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 20.5.2013
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 04/2013 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (15.4.2013) a
konstatováno následující:
Ad 1) Usnesení z jednání – dopis včetně kladného vyjádření k pronájmu ploch pod plakátovacím
válcem u prodejny bylo v termínu odesláno na OVVI a majetkoprávní odbor. Pod č.j.: 04/2013-Zv ze
dne 21.4.2013 bylo odesláno vyjádření na odbor KaR ve věci „Dětská hřiště – výhled a koncepce MČ
Radíkov
Ad 2) Návrhy na další opravné práce na jednání dne 20.5.2013 předložil Ing. Zvěřina a Ing. Bednář,
odsouhlaseny a budou zahrnuty do rozpočtu KMČ na rok 2013.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Dopis č.j.: SMOL/075312/2013/OKR/KZR/Vac ze dne 24.4.2013 ve věci „Dětská hřiště –
výhled a koncepce městské části Radíkov.
2) Elektronicky – plán činnosti TSMO a.s. v lokalitě MČ Radíkov v měsíci květnu.
3) Dopis č.j.: SMOL/OPK/79/1324/2013/Št ze dne 29.4.2013 ve věci Rozhodnutí – havárie na
podzemních inženýrských sítích. Dodatečné povolení rozkopávky místní komunikace ul.
Vrchní. Termín uvedení do původního stavu do 19.4.2013.
4) Elektronická korespondence – sdělení OVVI Mgr. Puhač ve věci nahlášení požadavků na
možné čerpání finančních prostředků z položky „investiční akce KMČ“. Do 21.5.2013 nutno
sdělit požadavky.
5) Elektronicky sdělení TSMO a odboru ŽP MMOl ve věci akceptace posunu termínu sečení před
hasičskou soutěží 15.6.2013.
6) Elektronicky – pozvánka na jednání předsedů KMČ Sv. Kopeček, Lošov, Droždín a Radíkov
se zástupci MP dne 30.5.2013 v 16:00 hod. na Sv. Kopečku.
7) Elektronicky – příspěvky do Zpr. 3/2013
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j. 06/2013-Zv ze dne 7.5.2013 ve věci OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích (termíny sportovních a kulturních
akcí v MČ Radíkov v létě r. 2013.)
2) Elektronicky – uplatnění požadavku na sečení veřejných ploch v MČ Radíkov.
3) Elektronicky požadavek na mjpr. odbor ve věci vyčištění přelivového objektu v termínu do
15.6.2013.
4) Elektronicky dne 19.5.2013 - objednání tisku Radíkovského informačního zpravodaje
č. 3/2013

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
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-

jednání s p. Zívalou (TSMO a.s.) ve věci úklidu krajnic místní komunikace v lesním úseku
Radíkov – Sv. Kopeček. Brání stékání vody bočně z komunikace
zápisu RMO z března 2013 o zahrnutí finančních prostředků do plánu investic 2014 na
rekonstrukci hasičské zbrojnice v Radíkově.
montáži herních prvků na minihřišti, která proběhla 2.5.2013.
provedené rekapitulaci čerpání rozpočtu KMČ MČ Radíkov v roce 2013.
jednání s Mgr. Puhačem dne 20.5.2013 na OVVI.
reakci odboru investic na reklamace (p. Hanzlíková). Zůstává k opravě pokles vozovky na ul.
Na Pevnůstce (termín byl do 30.4.2013) a nové reklamace na popraskaný asfalt na zastávce
MHD - nástup směr Olomouc u čekárny.
výsledku jednání dne 15.5.2013 svolané majetkoprávním odborem ve věci požadavků na
prodej/pronájem části parcel města.
nutnosti urgovat pronájem ploch pro hasičskou soutěž u ZD Unčovice
zaslání podkladů na OVVI pro objednání 2 ks TOI na hasičskou soutěž 15.6.2013
o budoucím jednání s firmou SEKNE ve věci umístění zrcadla na ul. Na Pevnůstce

2) Místopředseda Ing. Bednář informoval o:
- provedeném ořezu větví a kácení stromů podél místní komunikace Radíkov – Sv. Kopeček
- předložil návrh na provedení kontrolního rozboru podzemních vod ze tří studní z hlediska
ověření migrace znečištění ze skládky bývalé Drogerie do zástavby v Radíkově
- nevyhovujícím stavu oprav po provedených zásazích do asfaltového povrchu (nezalité spáry) a
nutnosti řešit i opravy děr a prasklin na povrchu komunikace mezi Radíkovem a Sv. Kopečkem
3) Paní Prášilová informovala o záměru
obnovy tradice „Radíkovských hodů“
dávat do vývěsky text hlášení místního rozhlasu.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) V návaznosti na provedenou rekapitulaci rozpočtu po obdržených nabídkách od TSMO a.s.
lze do plánu 2013 zařadit:
-

rozbor podzemních vod (cca 10 000,- Kč – zajistí Ing. Bednář)
umístění zrcadla v zatáčce na ul. Na Pevnůstce (cca 35 000,-Kč –
zajistí Ing. Zvěřina)
opravné práce na komunikaci Radíkov – Sv. Kopeček. Zajistí Ing.
Bednář u TSMO a.s., příp. krytí z rozpočtu KMČ

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 17.6.2013. v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20:10 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

-2-

