ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 16.12.2013
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 11/2013 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (18.11.2013) a
konstatováno následující:
Ad 1) Připravit stanovisko KMČ ve věci lesů v okolí Radíkova a zaslat na KMČ MČ Sv. Kopeček.
Korespondence byla elektronicky odeslána se stanoviskem, ţe KMČ není v dané věci oprávněna
jednat s Lesy ČR s.p., to by měla být role Magistrátu – odbor ŢP, pokud jsou i nadále aktuální záměry
rekreačního lesa v okolí Sv. Kopečka, Radíkova a Lošova. Jinak se jedná o hospodářský les.
Zamezení přístupu je problémová záleţitost.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky organizační pokyny od Mgr. Puhače k ukončení účtování prací a nákupů za rok
2013, porady předsedů KMČ, poţadavek na zaslání návrhu odměn pro členy KMČ za II. pol.
2013 a zaslání plánu jednání KMČ v roce 2014.
2) Elektronicky odpověď ČEZ na nahlášené závady na rozvodech nn, opakovaná
korespondence, poţadavky na upřesnění. K 16.12.2013 zatím neopraveno (ani po 14-ti
dnech).
3) Elektronicky pozvánka na jednání ZMO dne 17.12.2013.
4) Elektronicky kladná odpověď od Ing. Steigerová (odbor ŢP) na poţadavek ořezu keřů na ul.
Náprstkova (u studny). Je zařazeno do plánu – termín dán do 31.3.2014.
5) Elektronicky – dne 17.12.2013 rozhodnutí č.j. SMOl/29929/2013/OS/PK/Ste ze dne
10.12.2013 ve věci povolení rozkopávky na ul. Zedníkova na dobu 6.11.-15.11.2013. –
havárie vodovodního řadu.
6) Elektronicky informace OVVI ve věci korespondence „zvonice“.
7) Podklady Ing. ……. k problematice elektronického smogu. Bude rozesláno elektronicky.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky dotaz na náměstkyni primátora Mgr. Machovou ve věci absence poloţky na
dokumentaci rekonstrukce prostor pro místní SDH a Klub seniorů v plánu investic na rok 2014
v poloţkovém rozpočtu města na rok 2014
2) Elektronická korespondence na ČEZ ve věci dvou závad na rozvodech nn a to a) nabouraný
rozvaděč na začátku ulice Na Suchých loukách (riziko zatékání a úrazu el. proudem,
dostupnost ţivých částí), b) prasklý izolátor na bet. sloupu č.17 na ul. Na Pevnůstce. Bylo
doloţeno fotodokumentací. – ul. Na Suchých loukách a ul. Na Pevnůstce.
3) Elektronicky 27.11.2013 – poděkování odboru ŢP – Ing. Steigerová za urychlený ořez keřů na
ul. Malinovského 25 (ruina RD) zasahující do profilu chodníku.
4) Elektronicky 10.12.2013 poţadavek na ořez keřů na ul. Náprstkova (u studny) u odboru ŢP –
Ing. Steigerová. Doloţeno fotodokumentací.
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5) Elektronicky dne 22.11.2013 poţadavek na SNO a.s. – p. Malík na urychlené osazení desek
za sněhové háky na prodejnu HRUŠKA a zatěsnění okapu. Riziko namrzání vody na
přístupové rampě pro invalidy.
6) Elektronicky korespondence na T-Mobile ve věci opakovaného výpadku signálu v lokalitě kú.
Radíkov u Olomouce
7) Elektronicky dne 10.12.2013 dopis č.j.: 21/2013-Zv – návrh odměn pro členy KMČ za II.
pololetí 2013

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- provedené montáţi „zrcadla“ na nepřehledném úseku komunikace ul. Na Pevnůstce fy.
SEKNE. Značně zlepšilo rozhledové poměry.
- montáţi vánočního osvětlení objektu Náprstkova.
- rozpočtu města na rok 2014, je k dispozici na stránkách města Olomouce.
- zaslání podkladů pro změnu webových stránek KMČ MČ Radíkov (zimní motivy). Bude ještě
zaslána novoročenka.
- zpracovaném Radíkovském informačním zpravodaji č.6/2013, je v tisku, roznos po Radíkově
ve čtvrtek 19.12. vč. novoročenek 2014 – rozeslání obálek se zpravodajem a novoročenkami
cestou podatelny MMOl ve středu 18.12.
- akci SDH Olomouc – Radíkov především Mladých hasičů a to „Rozsvícení vánočního
stromečku“ v neděli 8. prosince u místní zvonice. .Akce se velice povedla, pohodový
adventní podvečer, setkání občanů, dětí. Všem kdo akci připravili KMČ děkuje.
- nutnosti promyslet vhodné akce ve prospěch MČ Radíkov z prostředků přidělených na rok
2014 – návrh čerpání rozpočtu.
- nutnosti projednat s majitelem RD ul. Malinovského natékání vody na pozemek města
- zájmu občanského sdruţení CURIBUND na Sv. Kopečku o pronájem parkoviště u restaurace
„Fojtství“.
2) Předseda a místopředseda podali informaci o schůzce se zpracovatelem publikace o historii
Radíkova s historikem panem docentem Davidem Papajíkem, která proběhla 26. listopadu 2013
na UP. Byly presentovány některé dílčí dokumenty a hlavně se jednalo o krocích souvisejících
s konečným zpracováním a tiskem knihy. KMČ bude zpracována příloha objednávky na rok 2014
s termíny jednotlivých etap včetně dílčích presentací pro zástupce KMČ a Mgr. Puhače v
mezidobí. Na dnešním jednání KMČ bylo uzavřeno, že tisk knihy v požadované kvalitě včetně
úzké součinnosti s tiskárnou na základě městem vystavené objednávky zabezpečí docent
Papajík. KMČ dodá fotodokumentaci v co nejvyšší kvalitě a kopie našich historických dokumentů
v určeném termínu. Předpoklad uvedení knihy do ţivota (křest publikace) se uskuteční v září 2014
v Radíkově.
3) Ing. Bednář informoval:
- o ukončené montáţi nové nosné konstrukce informační tabule s mapou MČ Radíkov na
Šancích vedle křiţovatky u věţe.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Připravit návrh přílohy objednávky a její projednání se zpracovatelem s upřesněním
termínů/etap aţ po tisk publikace o historii Radíkova
Zajistí: Ing. Bednář, Ing. Zvěřina
Termín: 31.12.2013
2) Na příští jednání KMČ předloţit návrhy vhodných opravných prací a dalších akcí pro realizaci
v roce 2014 z rozpočtu MČ Radíkov na rok 2014.
Termín: jednání KMČ v 01/2014
Zajistí: všichni
3) Zabezpečit přání občanům místním rozhlasem k Vánocům (24.12.) a novému roku 2014
(31.12.)
Zajistí: Ing. Bednář
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Předseda poděkoval všem členům KMČ za dobrou práci ve prospěch občanů,
chatařů a chalupářů i pro další rozkvět MČ Radíkov a popřál příjemné prožití
Vánoc a do nového roku 2014 pevné zdraví a pohodu v kruhu svých blízkých.
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 20.1.2014. 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 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

Příloha: Plán jednání KMČ na rok 2014
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PLÁN JEDNÁNÍ KMČ Č. 21 OLOMOUC - RADÍKOV
rok 2014
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1
Program jednání :
1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)
Plán jednání KMČ v roce 2014 (vždy v 19:00 hod.)
20. ledna
17. února
17. března
22. dubna
19. května
16. června
21. července
18. srpna
16. září
20. října
18. listopadu
15. prosince

Pondělí
Pondělí
Pondělí
Úterý
pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Úterý
pondělí

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám
termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě
vzniklých problémů během roku 2014.
Komise městské části č.21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrţí: všichni členové KMČ
Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač
Městská policie Olomouc
Detašované pracoviště Radíkov Bc. Pešata
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