ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 17.6.2013
Přítomni:

Hosté:

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

Zahájení v 19,00 hod.

K zápisu z jednání KMČ 05/2013 nebyly připomínky.
Ze strany hosta (ul. Malinovského) byly předloženy k řešení následující připomínky:
- Firma, která realizuje v MČ Radíkov sečení ploch neproveda úklid chodníků na které je tráva
při seči rozmetána. Taktéž jsou zaneseny některé vpustě odvodňovací žlaby (KMČ na toto
upozorní TSMO a.s. s cílem nápravy).
- Pracovník TSMO a.s. neprovádí úklid v horní části ulice Náprstkova (bude s ním obratem
projednáno telefonicky ze strany KMČ)
- Stále dochází k nafoukávání květenství ze stromů v biokoridoru naproti RD manželů
Procházkových. Částečně byly provedeny na základě dřívějších požadavků zásahy na
dřevinách dle rozhodnutí specialistů odboru ŽP a TSMO a.s. Připomínka bude postoupena
OŽP k řešení.
- Zanesený tok Lošovského potoka za místem vyústění dešťové kanalizace z ulice
Malinovského. KMČ v současné době není znám správce Lošovského potoka.
- Rizikové hry místních dětí za vyústěním vodoteče Lošovského potoka z propustku a lezení do
kanalizačních rour, chození po parapetu za zábradlím s rizikem pádu z 5 metrů. KMČ toto
vyhlásí místním rozhlasem a upozorní i v Radíkovském informačním zpravodaji. Rodiče by
takto měli poučit o rizicích i své děti. Úraz se již stal...
- Upozornil na nevhodnou technologii čištění komunikace zametacím vozem (ne vše je
uklizeno) a následně kropící vůz proudem vody vytlačí zbytky štěrku na chodník. Bude nutná
vhodná kontrola tohoto postupu specialistou TSMO a.s. Je třeba zametání zkvalitnit.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (20.5.2013) a
konstatováno následující:
Ad 1) Usnesení z jednání – v rámci přijaté aktualizace rozpočtu KMČ MČ Radíkov na r. 2013 byla
podána žádost na OVVI:
a) o vystavení objednávky na rozbor vod.
b) o vystavení objednávky na umístění zrcadla v zatáčce ul. Na Pevnůstce v souladu s cenovou
nabídkou.
c) byl přednožen návrh dopisu na TSMO a stavební odbor ve věci koncepčního řešení problémů
s rozkopávkami a požadavek na odbor dopravy na provedení oprav na místní komunikaci Sv.
Kopeček – Radíkov.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Kopie objednávky OVVI č. OB01357/13/OVVI-KMČ ze dne 31.5.2013 (přistavení 2x TOI na
hasičskou soutěž).
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2) Kopie objednávky OVVI č. OB01398/13/OVVI-KMČ ze dne 05.6.2013 (provedení rozboru vod
ze studní na vybraných parcelách.- monitoring).
3) Elektronická korespondence – vyjádření odboru investic ze dne 17.6.2013 ve věci odstranění
závad na investiční akci ul. Malinovského.
4) Dopis č.j.: SMOl/Maj/232/1316/2013/Pr ze dne 5.6.2013 ve věci „Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji, případně pronájmu, majetku města Olomouce – týká se ul. Přehradní parc. č. 284 –
resp. její část.
5) Elektronicky - korespondence s odborem majetkoprávním p. Brázdová ve věci vyčištění
přelivového objetu u místní vodárenské nádrže
6) Elektronicky - další informace týkající se kulturních a sportovních akcí města i jednotlivých
městských částí, dopravní opatření apod.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky zaslání podkladů na OVVI nutných pro vystavení objednávek na práce v souladu
se schváleným rozpočtem KMČ MČ Radíkov na rok 2013.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- jednání s p. Zívalou (TSMO a.s.) ve věci urgence objednaných opravných prací v MČ
Radíkov. Slíbený termín nebyl dodržen.
- přípravných pracích související s akcí Nohejbalový turnaj a Netradiční hasičská soutěž dne
15.6.2013
- zahájení opravných prací na místní zvonici. Proběhla i renovace dveří. Termín dokončení
červenec 2013
- schůzce s MP a Policií ČR (Velká Bystřice) na Sv. Kopečku dne 30.5.2013. Projednávala se
problematika krádeží kol ze zahrad, parkování na nevhodných místech, hlášení veřejných akcí
kulturně sportovních, dopravní značení, problémové chování klientů diagnostického ústavu na
Sv. Kopečku
- chybějících podkladech od SDH Olomouc – Radíkov do místního Zpravodaje
- příslibu f. Horstav spol. s r.o. Olomouc odstranit závady – reklamace nahlášené KMČ na
investiční akci Malinovského. Projednal odbor investic p. Hanzlíková
2) Místopředseda Ing. Bednář informoval o:
- připravené korespondenci ve věci koncepčního řešení rozkopávek místních komunikací,
sledování kvality ze strany orgánů státní správy na úseku pozemních komunikací (SÚ) a
TSMO. Opravené komunikace (za miliony Kč) jsou rozkopávkami ničeny a nikdo netlačí na
důslednou a kvalitní opravu
- požadavku doloženém fotodokumentací na opravu místní komunikace Sv.Kopeček – Radíkov,
kde včasné neodstraňování malých vad vede/povede k rozpadu povrchu vozovky ze 70-tých
roků a následné investici v řádu mil. Kč.
- vzdušném víru, který vznikl v lokalitě Pod Bořím v poledne 17.6.2013
Poznámka: Bude provedena drobná korekce textu a odesláno elektronicky na dotčené subjekty.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Odeslat v termínu korespondenci ve věci komunikací v MČ Radíkov a místní komunikaci Sv.
Kopeček - Radíkov
Zajistí: Ing.Zvěřina
Termín: 30.6.2013
7) 2) Odeslat stanovisko k pronájmu/prodeji části parcely jako reakci na dopis č.j.:
SMOl/Maj/232/1316/2013/Pr ze dne 5.6.2013 ve věci „Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
případně pronájmu majetku města Olomouce – týká se ul. Přehradní parc. Č. 284 – resp. její
část. Platí stanovisko projednané a zapsané v zápisu z 05/2013.

Zajistí: Ing.Zvěřina
Termín: 30.6.2013
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Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 15.7.2013. v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20:00 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 – OVVI - 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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