ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 16.6.2014
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné.
K zápisu z jednání KMČ 05/2014 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (20.5.2014) a
konstatováno následující:
Ad 1) S vedením místního SDH Olomouc – Radíkov byl projednán průběh akcí ve dnech 30.31.8.2014 (Ahoj prázdniny, křest knihy Dějiny Radíkova). Ve Zpravodaji byla krátká upoutávka k této
události. Podrobněji bude v příštím Zpravodaji.
Ad 2) Na úkolu (problematika zatrubněných potoků) v MČ Radíkov se pracuje, bude dokončeno.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky 19.5.2014 – p. Brázdová reakce na dopis KMČ ve věci vodárenské nádrţe.
2) Elektronicky 20.5.2014 – odpověď TSMO a.s. na nahlášení závady (nevyváţení TKO
z chatové lokality ulice U Skalky.
3) Elektronicky průběţná korespondence (Bednář, Zvěřina, Papajík, Puhač) ve věci knihy Dějiny
Radíkova.
4) Elektronicky 22.5.2014 – odbor dopravy MMOl informace ve věci uzavírek komunikací ve
městě Olomouci.
5) Elektronicky 26.5.2014 – plán prací TSMO a.s. na období 06/2014.
6) Elektronicky 27.5.2014 od OVVI – objednávka opravných prací na měsíc červen 2014
v obvodu jednotlivých KMČ.
7) Elektronicky 27.5.2014 – objednávka TOI na hasičskou soutěţ.
8) Elektronicky 30.5.2014 – od MJP odboru – ve věci předání příčných odvodňovacích ţlabů do
správy TSMO a.s.
9) Elektronicky 30.5.2014 – odpověď p. Vacová TSMO a.s. ve věci doplnění zápisu TSMO a.s.
z místního šetření v Radíkově dne 30.4.2014.
10) Elektronicky 16.6.2014 ve věci úpravy reţimu sečení koncem 08/2014.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky 19.5.2014 – na odbor ŢP p. Hučínová ve věci zatruběných potoků v MČ Radíkov
2) Elektronicky 19.5.2014 dopis na vedoucího odboru ŢP RNDr. Petra Loyku, CSc. a p.
Bázdovou odbor MJPr. Ve věci vodárenské nádrţe.
3) Elektronicky 30.5.2014 – na odbor MJPr ve věci předání příčných odvodňovacích ţlabů do
správy TSMO a.s.
4) Elektronicky 5.6.2014 – informace na ředitele MP Olomouc a vedoucí odboru VVI ve věci
konání akcí místního SDH Olomouc – Radíkov ve dnech 13.6.-15.6.2014.
5) Elektronicky 6.6.2014 – korespondence na vedoucího kapely Příkazanka ve věci podkladů pro
zajištění objednávky.
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Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- hasičské soutěţi, která proběhla o víkendu 13. - 15.8.2014.
- stavu zajištění společenských akcí ve dnech 30. - 31.8.2014 na hřišti za prodejnou.
- o řešení odstavné plochy na pozemku města na konci ulice Přehradní. Akce některých
chatařů s podporou odboru dopravy.
- poţadavku chatařů k obsluze chat v lokalitě ulice Přehradní vozidlem TSMO a.s. při svozu
TKO. Dořešit i s tím související zimní údrţbu ul. Přehradní..
- tom, ţe dopis na odbor ŢP ve věci vodárenské nádrţe na odbor ŢP je stále bez reakce.
- provedených opravách zádlaţby z kostek v místě odbočení z ulice Malinovského na ulici Na
Suchých loukách a ul. Pujmanové. Opravné práce v záruce provedl Horstav spol. s r.o.
- řešení stavu břízy na ul. Pujmanové s odborem ŢP - Ing. Štěpánková a TSMO a.s. Ing.
Dostálová.
- moţném zajištění prodeje knihy Dějiny Radíkova dne 31.8.2014. Přítomní odsouhlasili
prodejní cenu v den křtu knihy – 31.8.2014 (sleva) a cenu pro následný prodej v dalším
období.
- připravované kolaudaci komunikací v lokalitě ulice Pod Bořím a předpokládaném navazujícím
předání komunikací SMOl.
- připravovaném vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.4/2014 – cca 20.7.2014
s upoutávkou na akci dne 31.8.2014 – křest knihy Dějiny Radíkova..

2) Ing. Bednář Jan – upozornil na některé zaplevelené pozemky o které se majitelé řádně nestarají a
dochází k šíření plevele větrem po okolí. Nutno projednat s odborem ŢP a dát informaci do
Zpravodaje.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Pokračování úkolu: Zajistit přípravu a organizaci akce ve dnech 30. - 31.8.2014 v součinnosti
s místním SDH včetně podrobného programu, pozvánek a informování veřejnosti.
Termín do 31.7.2014

Zajistí Ing. Zvěřina

2) Poţádat dopisem TSMO a.s. o zajištění svozu komunálního odpadu na ul. Přehradní (trvale
obydlené chaty) i v zimním období.
Termín do 31.7.2014

Zajistí Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 21.7.2014 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19:45 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
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

-2-

