ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 15.7.2013
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 06/2013 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (17.6.2013) a
konstatováno následující:
Ad 1) Korespondence ve věci místních komunikací a místní komunikace Sv. Kopeček – Radíkov (č.j.:
10/2013-Zv a č.j.: 9/2013-Zv ze dne 21.6.2013, a odeslány v dohodnutém termínu odeslána na odbor
dopravy a na odbor stavební magistrátu. Místní šetření k oběma problematikám proběhne dne
16.7.2013. KMČ zastupuje ing. Bednář.
Ad 2) Stanovisko k požadavkům na prodej/pronájem části parcely č. 284 ul. Přehradní bylo v termínu
odesláno na odbor majetkoprávní magistrátu.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky – dopis občana ve věci opravných prací na místní zvonici. Na dopis odpovězeno,
bude dána informace i do Zpravodaje.
2) Elektronicky odpověď PhDr. Slezákové ze dne 10.7.2013 ve věci opravných prací na místní
zvonici.
3) Elektronicky ze dne 24.6.2013 odpověď na dopis č.j.: 9/2013-Zv a 10/2013-Zv ve věci
opravných prací a rozkopávek od odboru dopravy – Ing. Kmoníčková.
4) Elektronicky pozvánka na 21. veřejné zasedání ZMO dne 22.7.2013.
5) Elektronicky ze dne 2.7.2013 odpověď p. Šulce z odboru dopravy ve věci urgence opravných
prací na místních komunikacích (neplnění původních termínů dle zaslaného plánu).
6) Dopis č.j.: SmOl/116850/2013/OPK/SEKR/KUN ze dne 21.6.2013 ve věci ME v silniční
cyklistice ve dnech 20. a 21.7.2013
7) Objednávka č. OB01474/13/OVVI-KMC ze dne 13.6.2013 – zhotovení vývěsního štítu na
objekt Náprstkova 1
8) Elektronicky ze dne 17.6.2013 ve věci „Reklamace Radíkov (investiční akce Malinovského)“
od odboru investic, p. Hanzlíková
9) Elektronicky ze dne 11.7.2013 informace od ČEZ Měření o prováděném odečtu elektroměrů
občanů v MČ Radíkov ve dnech 15. - 18.7.2013.
10) Elektronicky ze dne 11.7.2013 – informace DPMO a.s. ve věci „Omezení provozu v době
konání cyklistických závodů“.
11) Elektronicky z 3.7.2013 – odpověď p. Brázdové odbor majetkoprávní ve věci stavu
přelivového objektu a břehů místní vodárenské nádrže.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 07/2013-Zv ze dne 21.6.2013 ve věci Převzetí prací dne 21.6.2013 na akci „Oprava
zvonice v MČ Radíkov – parcela č.405/1 nemovitost č.p. 404 – katastrální území Radíkov“.
2) Dopis č.j.: 09/2013-Zv ze dne 21.6.2013 ve věci „Rozkopávky vozovek v MČ Olomouc –
Radíkov“.
3) Dopis č.j: 10/2013-Zv ve věci
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4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

a) Závady na místních komunikaci Sv. Kopeček – Radíkov
b) Závady na místních komunikacích v MČ Radíkov
Dopis č.j.: 11/2013-Zv ze dne 22.6.2013 ve věci. ME juniorů v silniční cyklistice Olomouc –
červenec 2013. Zajištění dopravní obslužnosti pro MČ Radíkov.
Dopis č.j.: 12/2013-Zv ze dne 4.7.2013 ve věci: TSMO a.s. – připomínky občana jednání KMČ
MČ Radíkov dne 17.6.2013 adresovaný na TSMO a.s.
Dopis č.j.: 13/2013-Zv ze dne 04.07.2013 ve věci ŽP – připomínky občana – jednání KMČ MČ
Radíkov 17.6.2013 adresovaný na odbor ŽP magistrátu – RNDr. Loyka CSc.
Dopis č.j.: 14/2013-Zv ze dne 9.7.2013 ve věci: Více práce na akci „Oprava zvonice v MČ
Radíkov – parcela 405/1, nemovitost č.p. 404 – katastrální území Radíkov u Olomouce –
žádost o možnou úhradu adresovaný maj. pr. odbor magistrátu PhDr. Slezáková.
Elektronicky fotodokumentace přelivového objektu vodárenské nádrže – p. Brázdová
majetkoprávní odbor.
Elektronicky 8.7.2013 ve věci Kontrola a oprava místního rozhlasu – OVVI Mgr. Puhač.
Elektronicky 22.6.2013 ve věci prodej/pronájem č.j: SMOl/Maj/22/1316/2013/Pr ze dne
5.6.2013 stanovisko KMČ.
Elektronicky odbor investic p. Hanzlíková – propad vozovky u domovní kanalizační přípojky na
ul. Pujmanové. Požadavek na stanovisko k dané problematice.
Elektronicky požadavek na tisk Radíkovského informačního zpravodaje č. 4/2013

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- zahájení opravných prací na 5 - ti akcích (ul. Na pevnůstce 3x, Malinovského, Náprstkova)
- problematice údržby místních komunikací pracovníkem TSMO a.s.
- jednání kolem vodárenské nádrže se snahou získat posudek odborně způsobilé osoby
v oblasti vodohospodářských staveb.
- opravných pracích provedených firmou Horstav spol. s r.o. (reklamace)
- tom, že zatím není zajištěno povolení pro průjezd od Lesů ČR na dny uzávěry a to 20. 21.7.2013, budeme urgovat.
2) Místopředseda Ing. Bednář informoval o:
- přípravě na jednání dne 16.7. ve věci místních komunikací
3) Další připomínky přítomných:
- nespokojenost s prací pracovníka TSMO a.s. (p. Prášilová)
- asi nutná obměna hudby při hlášení MR (p. Kováčik)
- upozornění na zpomalovací prvek při vjezdu do Radíkova – nutno ověřit (p. Kováčik)
- neinformování p……. (uživatel parcely sousedící s komunikací kde se prováděla údržba) na ul.
Na Pevnůstce (p. Kováčik). Bude projednáno dodatečně předsedou KMČ.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Aktualizovat skutečné čerpání rozpočtu KMČ na rok 2013 a předložit na příští jednání komise.
Zajistí: Ing.Zvěřina
Termín: 19.8.2013

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 19.8.2013. 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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