ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 16.9.2013
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 08/2013 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (19.8.2013) a
konstatováno následující:
Ad 1) Na základě poţadavku zpracoval obchodní zástupce p.Čech z TSMO a.s. cenovou nabídku na
práce spojené s osazením uliční vpusti. O zařazení do plánu r. 2013 byl poţádán MMOl – odbor
dopravy p..Šulc (vše v rámci finančního limitu na rok 2013).

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky z 4.9.2013 – odpověď vedoucího odboru informatiky Ing. Fišera ve věci
nedostupnosti schránky elektronické pošty pro KMČ č. 21.
2) Elektronicky sdělení p. Sacha k problematice schránky – nutná změna hesla vţdy po 180
dnech.
3) Elektronicky pozvánka na 23. Veřejné zasedání ZMO dne 18.9.2013.
4) Elektronicky dne 6.9.2013 dopis od odboru majetkoprávního MMOl ve věci opravných prací a
informace o odborném posudku na místní vodárenskou nádrţ.
5) Převzetí dokumentu krátkou cestou od p. Brázdové - „Zápis o prohlídce v rámci
technickobezpečnostního dohledu podle §11 vyhlášky č.471/2001 Sb.
6) Elektronicky poţadavek odboru majetkoprávního na nahlášení poţadavku na opravné práce
na vodních dílech v obvodu MČ Radíkov na rok 2013.
7) Ţádost předsedy KMČ MČ Lošov Ing. Preče o stanovisko k poţadavku na zavedení nočního
spoje z Olomouce v cca 02:00 hod.(KMČ nedoporučuje, malá četnost z Radíkova-rozhoduje i
ekonomičnost)
8) Elektronicky korespondence od zpracovatele publikace o historii Radíkova.
9) Elektronicky závady na osvětlení, poţadavek na další závady s vyuţitím webových stránek
TSMO a.s.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky poţadavek na TSMO a.s. ve věci nacenění opravných prací na místních
komunikacích a poţadavek na zařazení do plánu na rok 2013 odborem dopravy MMOl.
2) Elektronicky dne 4.9.2013 dotaz na odbor ŢP MMOl ve věci podzimních sběrových sobot
3) Elektronicky dotaz 16.9.2013 na odbor ŢP ve věci ukončení svozu komunálního odpadu ze
stanovišť v chatových oblastech a na reţim svozu bioodpadu v závěru roku – zimním období.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- nedodělcích při sečení a sdělil podrobnosti k problematice sečení mokřadu v biokoridoru.
Jednáno s Ing. Dostálovou z TSMO a.s. i s tazatelem p…………
- odstranění dopravní značky „Zákaz vjezdu, vjezd dopravní obsluze povolen“ na ulici Na
Pevnůstce před odbočením ulice Zedníkova.
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závěrech odborného posudku vodárenské nádrţe vč. Sdělení p. Brázdové o uplatnění PD do
plánu investic na rok 2014.
nutnosti řešit návrh novoročenky na rok 2014
poţadavku projednat na MMOl označení památky místního významu (z finančních prostředků
r. 2014).
přípravě „Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2013“ – termín vydání cca 40.týden.
sdělení odboru ŢP, ţe nebudou podzimní sběrové soboty a dopadu v podobě značného rizika
vzniku černých skládek.
dotazu na místní SDH Olomouc – Radíkov ve věci sběru šrotu v říjnu 2013.
Nutnosti provést montáţ orloje, znaku KMČ a lišt s nápisem do skřínek. Termín bude
operativně určen co nejdříve s ohledem na počasí.
Nutnosti obratem nahlásit poţadavky na odbor majetkoprávní na opravné práce /voda) pro
uplatnění do plánu r. 2014. Schváleno: běžná údržba vč. vdárenské nádrže, oprava lapače
Beskydská, vyčištění odvodňovací příkopy na začátku ul. Na Suchých loulkách
jednání s Mgr. Puhačem dne 16.9.2013 (akce r.2013, plány na rok 2014)

2) Místopředseda Ing. Bednář informoval o:
- -jednání s odborem dopravy MMOl, a stavebním úřadem (státní správa na úseku pozemních
komunikací) ve věci zásadní změny dopravního značení (zrušení dopravní značky na ul. Na
Pevnůstce, bez jakékoliv informace a zdůvodnění místní KMČ. Přítomní na dnešním jednání
zásadně nesouhlasí s provedeným zásahem. Bude napsán ihned dopis na odbor dopravy
MMOl a TSMO a.s.
- jednání a místním šetření odborem ŢP ve věci neudrţované plochy zeleně na ul. Na
pevnůstce vlevo před odbočením ulice Pod Bořím. Jde o soukromé parcely a hledá se právní
cesta jak majitele donutit k plnění svých povinností.
- stavu s opravou komunikace Sv. Kopeček – Radíkov a vyznačených vad na ul. Na Pevnůstce.
- opravě místního orloje. Opětovně poškozené ochranné plexi, zatečení vody a následně
poškozená elektronika.
- zajištění finančního krytí na opravu turistické informační tabule s plánem MČ Radíkov.
Objednáno.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Zaslat dopis na odbor dopravy a na TSMO a.s. se stanoviskem KMČ ke zrušené dopravní
značce na ul. Na Pevnůstce vč. zdůvodnění.
Zajistí: Ing.Zvěřina, Ing. Bednář
Termín: 22.9.2013
2) Uplatnit poţadavky na odboru majetkoprávním na opravné práce na úseku vody pro rok 2014.
Zajistí: Ing. Zvěřina
Termín: 22.9.2013
3) Předloţit před dalším jednání KMČ členům návrhy na novoročenky 2014.
Zajistí: Ing. Bednář, Ing.Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 21.10.2013. v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19:55 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
Zápis obdrţí: 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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