ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 17.3.2014
Přítomni:

Hosté:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář – místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Jaroslav Kováčik
p. Františka Prášilová
p. Filip Ţáček, člen ZMO za ČSSD
p. František Procházka, občan MČ Radíkov

Zahájení v 19,00 hod.

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné hosty. Pan ………….. sdělil ústně následující připomínky:
a) zanešené zaústění dešťové kanalizace z ulice Malinovského do místní vodoteče (Lošovský potok)
Odpověď KMČ: na danou skutečnost upozorní provozovatele dešťové kanalizace (asi MVS).
b) dochází k natékání vody z pozemku nového RD – parc. č. 473/1 na louku a toto znemoţňuje její
další údrţbu v důsledku rozbahnění. Je nutné prokopat odvodnění aţ do vodoteče.
Odpověď KMČ: KMČ ověřila dotazem u vlastníka RD, ţe vypouštění sráţkových vod je povoleno
stavebním úřadem. Bude zaslán dopis k řešení dané situace na odbor ŢP MMOl.
c) Vzrostlé dřeviny zasahují nad soukromý pozemek parc. č. 439, je nutné provést ořez. Dále
opětovně upozornil na další přestárlé stromy kolem vodoteče a riziko pádu na děti, které plochu
(parc. číslo 495) hodlají vyuţívat v rámci nácviku hasičských soutěţí.
Odpověď KMČ: Bude opětovně poţádán odbor ŢP o posouzení stavu na daném pozemku i míra
rizikovosti s ţádostí, aby odpověď byla zaslána přímo i občanovi.
d) TSMO a.s při sečení ploch na parcele č. 495 provedly sečení po vydatných deštích a traktor vyjel
hlubší koleje. Poţaduje zavezení kolejí zeminou a úpravu terénu tak, aby děti na ploše mohly
sportovat.
Odpověď KMČ: Poţadavek bude uplatněn u TSMO a.s. s ţádostí o sjednání nápravy (dovoz
zeminy, úprava terénu a osetí), tak aby druţstvo Mladých hasičů místního SDH mohlo plochu
aktivně vyuţívat.
K zápisu z jednání KMČ 02/2014 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (17.2.2014) a
konstatováno následující:
Schválený rozpočet KMČ na rok 2014 byl odeslán na OVVI (Mgr. Puhač) a členům KMČ
elektronicky.
V další části byla problematika činnosti KMČ diskutována s přítomným zastupitelem p. Fillipem
Žáčkem. Jednalo se o problematiku:
-lokalita biokoridoru parc.č. 495. V návaznosti na trendy zapracované do nového ÚP zpracovateli a
vize dalšího moţného rozvoje lokality Radíkov s cílem minimalizace dojíţdění, podala KMČ MČ
Radíkov v rámci otevřeného připomínkování návrhu nového územního plánu města Olomouce
námitku k vyuţití lokality biokoridoru pro sportovní účely, ale tyto byly opětovně OKR zamítnuty
z hlediska ochrany ŢP. Chybí plocha pro sportování dětí i činnost SDH. Je to jednostranný pohled na
budoucnost Radíkova.
-přístupu Stavebního úřadu k informovanosti jednotlivých KMČ o vydávaných rozhodnutích (stavby,
demolice, územní řízení apod.). Vydávaná povolení např. na rozkopávky vozovek obdrţí KMČ aţ po
provedené akci (lze tolerovat u havarijního stavu - prasklý vodovodní řad apod.).
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-absence kontroly nad nepovolenými skládkami/zábory veřejných prostranství, stavební činnost a
vyvěšená povolení ke stavbě. To jsou případy, kdy v řadě měst tuto činnost provádí Městská policie.
-odpovědní pracovníci magistrátu se pak opírají o upozornění/oznámení KMČ.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Dopis UP Olomouc, filozofická fakulta, katedra politologie a evropských studií z 28.2.2014 ve
věcí průzkumu názorů členů KMČ na problematiku ve městě Olomouci a také v MČ Radíkov.
2) Elektronicky - dopis č.j.: SMOL/04042/2014/OKR/UPA/Gal ze dne 6.3.2014 „oznámení o
opakovaném veřejném projednávání návrhu Územního plánu Olomouc.
3) Dopis odboru ochrany MMOl č.j.: SMOL/032836/2014/OCHR/Fal ze dne 19.2.2014 ve věci
„Riziková území při extrémních přívalových sráţkách“
4) Elektronicky – jednání ZMO s volbou nového primátora
5) Elektronicky – pozvánka na místní šetření dne 12.3. v MČ Radíkov ve věci „Riziková území při
extrémních přívalových sráţkách“.
6) Elektronicky – oznámení termínů jarních sběrových sobot – Radíkov aţ 24.5.2014
7) Elektronicky – pozvánka na místní šetření ve věci zvonice svolané na den 6.3.2014.
8) Elektronicky dne 7.3.2014 zápis z jednání na místě samém ve věci uţívání místní zvonice od
OMJPR.
9) Elektronicky pozvánka a propagace závodů psích spřeţení v areálu RS Chata pod Věţí (29.30.3.2014).
10) Elektronická korespondence se zpracovatelem publikace Historie Radíkova.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky nahlášení závad na veřejném osvětlení na portál TSMO a.s.
2) Elektronická korespondence se zpracovatelem publikace Historie Radíkova.
3) Průběţná korespondence se členy KMČ MČ Radíkov – informovanost.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- zpracovávání podkladů z dokumentů KMČ (Zpravodaj) pro publikaci o historii, širší výběr fotek
z archívů KMČ, předání proběhlo 3.3.2014 na pracovišti doc. Papajíka na UP Olomouc.
- tom, které připomínky k návrhu ÚP, týkající se MČ Radíkov byly a nebo nebyly akceptovány
- pochůzce ve věci místního šetření – přívalové deště, která se uskutečnila 12.3.2014 za
přítomnosti zástupce odboru ochrany Ing. Faltyse a zpracovatele (projekční sloţka).
- jarních sběrových sobotách a to šrot dne 26.4. a sběrová sobota TSMO 24.5.2014. Je to
značně pozdní termín pro MČ Radíkov, bude podána námitka.
- problémech s kázní lidí bydlících v některých chatových lokalitách. Na místa pro uloţení
odpadů z chatových oblastí odkládají odpad i několikráte týdně i přes to, ţe odpad se
v termínech listopad - březen neodváţí. Odpad roztřídí místní pracovník TSMO a.s. KMČ
navrhne, aby i chataři platili za odvoz TKO a provedla se kontrola z hlediska trvalého uţívání
chat a způsobu nakládání s odpady. KMČ nevidí důvod k neplacení poplatků.
- firmě, která bude realizovat opravu příčného odvodňovacího ţlabu na ul. Beskydská.
- tom, ţe týdeník 5+2 zveřejnil 28.2. článek o druţstvu Mladých hasičů v MČ Radíkov. Podklady
připravil Petr Bernard.
- bourání ostudy Radíkova a to RD na ul. Malinovského. Na dva vlastníky je exekuce.

2) Ing. Rešl – dotaz ve věci údrţby drobných vodotečí a Lošovského potoka, kdo je za toto
odpovědný. K dané problematice, která se dotýká řady vlastníků pozemků kolem vodotečí bude
poţádán odbor ŢP MMOl, s ţádostí o upozornění majitelů parcel na jejich případné povinnosti. Na
jedné straně se řeší problematika přívalových dešťů, na straně druhé je absence jakékoliv údrţby
vodních toků.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Zabezpečit rozeslání korespondence na příslušné problémy vyplývající z připomínek p.
Procházky Fr.
Termín do 30.3.2014
Zajistí Ing. Zvěřina
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2) Zabezpečit písemný dotaz na odbor ŢP ve věci problematiky drobných vodotečí a Lošovského
potoka.
Termín do 20.3.2014

Další řádné jednání KMČ č. 21 v
Jednání ukončeno v 20:25 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina

Zajistí Ing. Bednář

úterý dne 22.4.2014 v 19,00 hod.

Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrţí: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, 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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