ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 16.2.2015
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 01/2015 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (12.1.2015) a
konstatováno následující:
Ad 1) Termín úkolu č. 1) z usnesení zápisu 01/2015 – splněn, dopis č.j.:01/2015-Zv ze dne 18.1.2015
byl odeslán na odbor ŢP k řešení.
Ad 2) Elektronická korespondence ve věci krátkodobých výpadků napětí byla odeslána na ČEZDistribuce, je vyţadováno doplnění našich údajů, řeší se dál průběţně.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky - korespondence s pracovníkem TSMO a.s. p. Čechem ve věci místního šetření
na opravné práce na komunikacích v roce 2015 v MČ Radíkov.
2) Elektronicky od OVVI a OŢP dne 20.1.2015 korespondence se zdůvodněním a návrhem
termínů sběrových sobot 2015 ve městě Olomouci. Pro MČ Radíkov návrh termínu 7.11.,
poţadavek na připomínky od komisí do 10.2.2015 přímo na odbor ŢP Ing. Dreiseitl.
3) Telefonické sdělení Mgr. Swaczyny o změně termínu sběrové soboty v MČ Radíkov na
16.5.2015.
4) Elektronická korespondence Lesů ČR s.p. ve věci připravovaného místního šetření lokalita ul.
Na Suchých loukách.
5) Elektronicky na vědomí KMČ dopis Lesů ČR s.p. LS Šternberk ze dne 16.2.2015 ve věci
podmínek k povolení závodů psích spřeţení ve dne 27.-28.2.2015 v lokalitě „kolem
Pevnůstky“ se střediskem na Chatě Pod věţí ul. Na Pevnůstce pořádaný organizací
„Hanácký mushers club“.
6) Elektronicky dne 10.2.2015 informace OVVI ve věci daně z odměn členů KMČ.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky korespondence s TSMO a.s. ve věci nacenění opravných prací.
2) Elektronicky – návrh odměn pro členy KMČ za leden 2015
3) Elektronicky konferenční projednání termínu sběrové soboty 7.11.2015 se všemi členy KMČ
(přeposlání podkladů od MMOl z 20.1.2015) s žádostí o stanovisko do 31.1.2015 předsedovi.
4) Elektronicky zasláno nesouhlasné stanovisko KMČ č. 21 Ol.-Radíkov - sběrové soboty 2015 č.j.: 02/2015-Zv ze dne 26.1.2015 po konferenčním projednání se všemi členy KMČ na odbor
ŢP Mgr. Swaczyna a RNDr. Matzenaurová (ved. odd.). KMČ doloţila naše argumenty (m.j.
riziko zimy, nepřítomnost chatařů a chalupářů, nutnost věci z jarního úklidu skladovat na
zahradách přes léto apod.)
5) Elektronická korespondence s Lesy ČR s.p. LS Šternberk ve věci přípravy místního šetření
v lokalitě Na Suchých loukách. Zaslána i dřívější korespondence v této věci s MMOl - odbor
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dopravy a TSMO a.s. v návaznosti na petici občanů z této lokality, kterou projednávala v r.
2010 RMO.
6) Elektronická korespondence na TSMO a.s. ve věci nevyhovující zimní údrţby ul. Přehradní
(urgence poţadavku ze srpna 2014)

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- jednání s Ing. Steigerovou ve věci vyjádření k poţadavku KMČ na četnější seč plochy pro
cvičení Mladých hasičů SDH Ol.-Radíkov (urgence dopisu z poloviny roku 2014).
- osobním jednání na odboru ŢP ve věci termínu sběrové soboty 2015.
- pochůzce ve věci opravných prací s p. Čechem (obchodní zástupce TSMO a.s.) proběhla
21.1.2015.
- reakci TSMO a.s. na ţádost KMČ o urychlenou nápravu reţimu zimní údrţby na ul. Přehradní.
Posyp probíhal jen k hrázi, dále se jen pluţilo, terén nebezpečně kluzký. Bylo dokladováno,
ţe v 10-ti chatách je trvalý pobyt občanů.
- Nutnosti jednání KMČ s náměstkem pro investice a odborem investic ve věci objektu
Náprstkova 1.
- předjednané květnové pochůzce před ukončením záruky (07/2015) ve věci závad na investiční
akci ul. Malinovského a jejich uplatnění cestou investora u zhotovitele zakázky.
- nutnosti posouzení dopravního značení na začátku místní komunikace k Radíkovu.
- přípravě sloţení nových KMČ. Je minimum informací. RMO má ustanovení nových KMČ na
programu svého jednání dne 17.2.2015.
2) Ing. Bednář informoval o:
- některých akcích pořádaných v r. 2015 na fortu Radíkov.
3) Pan Kováčik informoval:
- o průběhu dětského karnevalu dne 14.2.2015.
4) Ing. Rešl informoval:
- o kontaktu s majitelem kočovného vozu se včelstvy v lokalitě Sička a dalších krocích včelařů.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Jednat na MMOl ve věci rekonstrukce objektu Náprstkova 1 Ol. - Radíkov s vedením města a
na odboru investic.
Termín odeslání do 15.3.2015
Zajistí Ing. Zvěřina
Ing. Bednář
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 16.3. 2015 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 19.50 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, pí. Prášilová – elektronicky)
Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač (elektronicky)
Člen RMO Mgr. Filip Ţáček (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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