ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 18.8.2014
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 07/2014 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (21.7.2014) a
konstatováno následující:
Ad 1) Příprava na akce Křest knihy Dějiny Radíkov a akci Ahoj prázdniny, které proběhnou ve dnech
30.- 31.8.2014 je před ukončením. Ve 34. týdnu budou rozneseny pozvánky a dány podklady na web
KMČ a SDH. Spolupráce s SDH probíhá dobře.
Ad 2) Na dopis na vedení TSMO a.s. ve věci rozšíření svozu komunálního odpadu aţ na konec ulice
zaslaly TSMO a.s. negativní stanovisko z důvodů nedostatku prostoru pro otáčení/couvání vozidla u
srubového domu.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky dne 28.7.2014 dopis od p. Šefla ve věci natékání sráţkové vody z komunikace ul.
Vrchní na jeho pozemek.
2) Elektronicky dne 4.8.2014 vyjádření TSMO a.s. – p. Monič k problematice zajíţdění vozidel
TSMO a.s. při svozu komunálního odpadu na konec ul. Přehradní (reakce na část dopisu
KMČ č.j.: 13/2014-Zv ze dne 31.7.2014.
3) Elektronicky dne 11.8.2014 dopis od p. Šubrta ul. Lošovská ve věci označení památky
místního významu tabulkou.
4) Elektronicky dne 11.8.2014 korespondence od MMOl – PhDr. Slezáková k problematice
označování památek místního významu.
5) Elektronicky průběţná korespondence s grafičkou MMOl ve věci zajišťování návrhu a tisku
plakátů a pozvánek na akce 30. - 31.8.2014.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 13/2014-Zv ze dne 31.7.2014 na ředitele TSMO a.s. ve věci „MČ Radíkov –
zajištění odvozu komunálního odpadu z ulice Přehradní a změna reţimu zimní údrţby na ul.
Přehradní.
2) Elektronicky – dne 12.8.2014 dopis na ředitele Městské policie, ředitele TSMO a.s. a odbor ŢP
MMOl – RNDr. Matzenauerová ve věci nevhodného umisťování odpadu (stavební odpad,
nebezpečný odpad) na místě odloţení komunálního odpadu z chat na ul. Na Suchých
loukách. Cílem je zahájení jednání a změna způsobu svozu odpadů z chatových lokalit.
3) Elektronicky průběţná korespondence s grafičkou MMOl ve věci zajišťování návrhu a tisku
plakátů a pozvánek na akce 30. - 31.8.2014.
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Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- rozbité vývěsce KMČ na objektu čekárny MHD a to v noci z 26.7. na 28.7.2014. Oprava
zajišťována pře OVVI. Opraveno dne 18.8.2014.
- zajištění starší lednice pro potřeby KMČ – poděkování OVVI.
- stavu zajištění akcí v závěru srpna (Ahoj prázdniny, Křest knihy ve dnech 30.-31.8.2014),
pozvánky a plakáty natisknuty, bude dáno na web naší KMČ a předáno i místnímu SDH
k umístění na jejich web.
- dalších drobnějších úkolech potřebných ke zdárnému zajištění akcí (personální zajištění,
příprava v neděli, zajištění prodeje knihy apod.).
- tom, ţe řada poţadavků/korespondence od KMČ na MMOl apod. zůstává bez reakce.
- poslední verzi poţadavků KMČ na investiční akce v MČ Radíkov (z r. 2012).
- problematice natékání vody z ulice Vrchní na soukromý pozemek. Byly analyzovány finanční a
stavební moţnosti řešení i to, ţe k dané věci proběhlo jednání jiţ před 4 roky na místě samém
za účasti stavbyvedoucího Horstavu (akce kanalizace). Sdělení stanoviska zajistí Zvěřina.
- malém poţáru lesa za Radíkovem směr Pohořany.
2) Paní Prášilová – informovala o jednání s ředitelem Hřbitovů města Olomouce ve věci rozšíření
vodovodu na novém hřbitově na Sv. Kopečku. Bude ţádat o podporu KMČ Sv. Kopeček, Lošov,
Droţdín.
3) Pan Kováčik upozornil na zhoršující se stav zádlaţby z kostek na komunikaci ul. Malinovského při
vjezdu do Radíkova od Sv. Kopečka (retardér). Řešení: bude poţádán odbor investic o posouzení
stavu v součinnosti se zhotovitelem Horstav spol. s r.o.
4) Ing. Rešl upozornil na blikající světlo na ul. Malinovského. Závadu po zjištění č. stoţáru nahlásí
Zvěřina.
5) Ing. Bednář:
-zajistí elektronicky informování rodáků ţijících mimo MČ Radíkov o vydání publikace Dějiny
Radíkova.
-informoval o rozmáhajících se krádeţích (případ na Akademickém mistrovství světa – závod na
Sv. Kopečku)
-podal informaci k akci na fortu Radíkov, která proběhne v neděli 24.8.2014.
- upozornil na dosud neshrnuté vrstvy starého posypového materiálu na krajích místní
komunikace Sv. Kopeček – Radíkov, které brání stékání vody do příkopu. Urgenci jiţ dříve
uplatněného poţadavku na TSMO a.s. zajistí Zvěřina.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Priority investic v MČ Radíkov na další období: V návaznosti na dopis odboru investic ze dne
4.7.2014 č.j.: SMOl/144823/2014/OI/PR/Neu byly v diskuzi upraveny priority, které budou
odeslány v termínu do 11.9.2014 na odbor investic. Pořadí důleţitosti: 1) Radíkov, rozšíření
klubu seniorů a hasičské zbrojnice ul. Náprstkova 1. Dopis odeslat:
Termín do 10.9.2014
Zajistí Ing. Zvěřina
2) Projednat s odborem majetkoprávním problematiku označení drobné památky místního
významu a odpovědět na dopis občana z ulice Lošovská.
Termín do 31.8.2014
Zajistí Ing. Zvěřina
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 15.9.2014 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, 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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