ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 18.11.2014
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 10/2014 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (20.10.2014) a
konstatováno následující:
Ad 1) Odbor ŢP byl dopisem č.j. 26/2014-Zv ze dne 30.10. poţádán o prověření legálnosti kočovného
včelína v katastru Radíkov, případně o přeposlání dopisu na Krajskou veterinární správu Olomouc.
Ad 2) Na odbor dopravy – ved. Ing. Pospíšilová byl zaslán dopisem č.j.: 27/2014-Zv ze dne
15.11.2014 poţadavků na opravné práce na místních komunikacích v roce 2015.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Dopis č.j.: SMOl/193787/2014/OMAJ/MRPD/Pri ze dne 15.9.2014 ve věci stanoviska k nájmu
1,5 m2 plochy z parcely č.748 v k.ú. Radíkov u Olomouce.
2) Dopis č.j.: SMOl/220301/2014/OMAJ/MRPD/Pri ze dne 21.10.2014 ve věci stanoviska
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k prodeji/pronájmu části parcely č. 249/1 o výměře 195 m v k.ú. Radíkov u Olomouce.
3) Dopis č.j.: SMOl/231368/2014/OMAJ/MRPD/Pri ze dne 5.11.2014 ve věci stanoviska k prodeji
části parcely č. 284 travnatý porost o výměře 66 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce a pronájmu
části parcely č. 284 travnatý porost o výměře 14 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce.
4) Elektronicky dne 24.10.2014 informace od MŠ Olomouc – ul. Bieblova o pořádání tradičního
podvečerního podzimního lampionového průvodu a cílem v RS Chata Pod věţí dne
13.11.2014.
5) Telefonická stíţnost dne 22.102014 obyvatelky RD na ul. Na Suchých loukách na špatný stav
komunikace, poţadavek na provedení provizorní opravy před nastávající zimou.
6) Elektronicky dne 5.11.2014 sdělení odboru ŢP/veřejná zeleň Ing. Steigrová ve věci rozhodnutí
u vykácení zlomené a napadené vrby na ul. Přehradní s termínem likvidace do 30.11.2014.
7) Elektronicky dne 14.11.2014 pozvánka pro předsedy KMČ na schůzku s představiteli města
(náměstek primátora PhDr. Urbášek, radní Mgr. Ţáček, ved. odboru VVI – Bc. Horňáková,
Mgr. Puhač) ve věci další činnosti KMČ. Svoláno na 27.11.2014.
8) Elektronicky korespondence od Ing. Dostálové z TSMO a.s. ve věci odvozu shrabaného listí.
9) Telefonická informace dne 13.11.2014 od člena Mysliveckého sdruţení působícího v lokalitě
Radíkov o pořádání honu v sobotu dne 15.11.2014. Dáno do vývěsky a vyhlášeno místním
rozhlasem.
10) Elektronická korespondence ve věci zajištění novoročenek 2015.
11) Elektronicky dne 18.11.2014 od MMOl - odbor dopravy, potvrzení/registrace poţadavků na
opravné práce na místních komunikacích v roce 2015.
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Odeslaná pošta:
1) Elektronicky podklady na OVVI pro vystavení objednávky na provedení servisu plynových
topidel v objektu MČ Radíkov – Náprstkova 1.
2) Elektronicky dopis č.j.: 25/2014-Zv ze dne 29.10.2014 – Dodatek-poţadavek na zimní údrţbu
zeleně v MČ Radíkov.
3) Elektronicky dopis č.j.: 26/2014-Zv ze dne 30.10. na odbor ŢP s ţádostí o prověření legálnosti
kočovného včelína v katastru Radíkov, případně o přeposlání dopisu na Krajskou veterinární
správu Olomouc
4) Elektronicky dopis č.j.: 27/2014-Zv ze dne 15.11.2014 na odbor dopravy – ved. Ing.
Pospíšilová - poţadavky na opravné práce na místních komunikacích v MČ Radíkov v roce
2015.
5) Elektronicky poţadavek na přispěvatele článků do Radíkovského informačního zpravodaje č.
6/2014 k zaslání podkladů - termín do 28.11.2014.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
-

-

chystaném setkání předsedů KMČ se zástupci nového vedení SMOl. Byly diskutovány náměty
k řešení na schůzce dne 27.11.2014. Přítomní byli poţádáni o předloţení dalších návrhů
směřující k činnosti KMČ.
místním šetření na ulici Na Suchých loukách, které proběhlo dne 13.11.2014 za účasti p.Šulce
z odboru dopravy MMOl. Záznam z jednání bude zaslán KMČ.
úspěšném lampionovém průvodu dne 31.10.2014 – účastnilo se cca 40 dětí i dospělých.
Poděkování patří vedoucím mladých hasičů za přípravu.
a výklad k nakládání s majetkem města dle došlé pošty – bod 1), 2) a 3).
zajišťování výměny okapů na prodejně HRUŠKA, čištění okapů na objektu Náprstkova 1 od
listí u SNO a.s.
servisu plynových spotřebičů v objektu Náprstkova 1 dne 18.11. a 27.11.
přípravě vydání posledního čísla Radíkovského informačního zpravodaje č. 6/2015. Distribuce
v týdnu před Vánocemi, včetně roznosu novoročenek.
V neděli 7. prosince 2014 proběhne slavnostní rozsvěcování stromečku s koledami a
vystoupením Mladých hasičů u místní zvonice.

2) Ing. Bednář informoval o:
- návrhu a přípravě novoročenek 2015.
- stavu jednání ve věci doplnění dopravního značení u prodejny HRUŠKA
- o prováděné deratizaci na splaškové kanalizaci v MČ Radíkov, které proběhlo ve 46. týdnu 2014.
Provádí se 2x ročně.
3) Pan Kovačík informoval o změně termínu Mikulášské nadílky, o situaci s dalším provozováním
místní hospody U Pulce a s tím související akce místního SDH (výroční valná hromada apod.).

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Ve věci nakládání s majetkem města KMČ dává následující stanovisko:
a) Dopis č.j.: SMOl/193787/2014/OMAJ/MRPD/Pri ze dne 15.9.2014 ve věci stanoviska
2
k nájmu 1,5 m plochy z parcely č.748 v k.ú. Radíkov u Olomouce – KMČ souhlasí
s pronájmem.
b) Dopis č.j.: SMOl/220301/2014/OMAJ/MRPD/Pri ze dne 21.10.2014 ve věci stanoviska
k prodeji/pronájmu části parcely č. 249/1 o výměře 195 m2 v k.ú. Radíkov u
Olomouce – KMČ s prodejem souhlasí.
c) Dopis č.j.: SMOl/231368/2014/OMAJ/MRPD/Pri ze dne 5.11.2014 ve věci stanoviska
k prodeji části parcely č. 284 travnatý porost o výměře 66 m2 v k.ú. Radíkov u
Olomouce - a pronájmu části parcely č. 284 travnatý porost o výměře 14 m2 v k.ú.
Radíkov u Olomouce. KMČ souhlasí, ale doporučuje v tomto případě požádat o
vyjádření/souhlas vlastníka parcely č. 263 a nemovitosti č. 262 – k.ú. Radíkov u
Olomouce, neboť dle našeho názoru stavby (pergola, dlažby, obrubníky) dle
protokolu o zaměření skutečného stavu zasahují do parcely č. 263 .
Termín odeslání do 21.11.2014
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Zajistí Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 15.12.2014 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20:10 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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