ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 18.11.2015
Přítomni:

Nepřítomen:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Jaroslav Kováčik
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Františka Prášilová
Ing. Jan Bednář – místopředseda (omluven)
p. Karel Jílek (omluven)

Zahájení v 19,00 hod.

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ. K zápisu z jednání KMČ 21.10.2015
nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 21.10.2015 a
konstatováno následující:
Ad 1) Dopis č.j.: 22/2015-Zv ze dne 26.10.2015 na odbor ŢP a OVVI MMOl ve věci „ Vyjádření
KMČ č. 21 Ol.-Radíkov k organizaci sběrových sobot 2016“.
Ad 2) Dopis č.j.: 24/2015-Zv (oprava komunikace) a 25/2015-Zv (dopravní značení) ze dne
31.10.2015 občanům ul. Lošovská a na MMOl – OVVI.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Průběţná elektronická korespondence KMČ s MMOl – OVVI a OMJPr. ve věci nařčení KMČ
s neplnění svých povinností vůči OMJPr. KMČ dokladovala, ţe své povinnosti v termínech
vyjádření k nakládání s majetkem města plnila, pochybení nebylo na straně naší KMČ.
2) Elektronicky dne 27.10.2015 odpověď odboru ŢP Ing. Štěpánková ve věci doplnění zeleně
v rámci končící 5-ti leté záruky u investiční akce Malinovského v MČ Radíkov.
3) Elektronicky dne 27.10.2015 cestou Lesů ČR s.p., LZ Šternberk uplatnění reklamace na
komunikaci v prodlouţení ul. Na Pevnůstce.
4) Elektronicky dne 29.10.2015 informace o nové firmě, která bude provádět zimní údrţbu
2015/2016 na místních komunikacích.
5) Elektronicky 29.10.2015 rozhodnutí stavebního úřadu: č. j. SMOL/213952/2015/OS/PK/Ste ze
dne 05.10.2015 - povolení rozkopávek na místních komunikacích související s opravou
vodovodního řadu 400 mm v MČ Radíkov. Získáno od zhotovitele stavby.
6) Elektronicky dne 2.11. - 3.11.2015 korespondence mezi členy KMČ ve věci výběru fotky pro
novoročenku PF 2016.
7) Pozvánka nám. primátora Mgr. Ţáčka na setkání se zástupci KMČ ve věci návrhu rozpočtu
města na rok 2016.
8) Elektronicky 5. - 9.112015 korespondence ve věci poškození kabelu veřejného osvětlení a
MR, zajištění opravy.
9) Elektronicky dne 11.11.2015 pozvánka na 6. ZMO, které se koná dne 23.11.2015.
10) Elektronicky informace Ing. Štěpánkové ve věci absence povolení rozkopávek zelených ploch
v MČ Radíkov firmou provádějící opravné práce na vodovodu 400 mm. Elektronicky pozvánka
Ing. Sáblíka na poradu k projektu opravy vodárenské nádrţe na den 18.11.2015.
11) Elektronicky 13.11.2015 informace OVVI – Bc. Horňákova ve věci závěr činnosti KMČ v roce
2015 a pokyny pro odměny.
12) Elektronicky dne 13.11.2015 podklady od odboru dopravy (Ing. Kmoníčková) pro jednání KMČ
dne 18.11. ve věci ul. Malinovského – končící 5-ti letá záruka.
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13) Elektronicky 18.11.2015 poţadavek OVVI Bc.Hoňákova na stanovení termínů jednání KMČ č.
21 Ol.- Radíkov v roce 2016. Přítomnými schválen jednací den pondělí a to pondělí
v 19,30 hod. ve dnech: 18.1., 15.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6., 18.7., 15.8., 19.9., 17.10.,
21.11., 19.12. (bude přílohou zápisu).
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky 23.10.2015 rozeslání zápisu z jednání KČ 10/2015.
2) Dopis č.j.: 22/2015-Zv ze dne 26.10.2015 na odbor ŢP a OVVI MMOl ve věci „ Vyjádření KMČ
č. 21 Ol.-Radíkov k organizaci sběrových sobot 2016“.
3) Dopis č.j.: 23/2015-Zv ze dne 27.10.2015 občance na ul. Malinovského MČ Radíkov, na
vědomí OVVI MMOl ve věci 3 podaných připomínek a návrhů.
4) Elektronicky dne 11.11.2015 dopis Ing. Štěpánkové ve věci opravy herního prvku v MČ
Radíkov a ve věci absence povolení rozkopávek zelených ploch v majetku města na stavbě
vodovod 400 mm.
5) Elektronicky dne 13.11.2015 poţadavek na odbor dopravy – Ing. Kmoníčková ve věci řízení
se zhotovitelem stavby Malinovského a končící 5-ti leté záruky.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- jednání a pochůzce s projektantem ve věci opravy vodárenské nádrţe dne 18.11.2015.
Přítomni: zástupci ČRS Olomouc, MMOl Ing. Zvoníčková /ŢP/, p. Neumanová /investice/, Ing.
Sáblík /projektant/, za KMČ Ing. arch. Obenaus, Ing. Zvěřina. Podrobnosti budou v zápise
projektanta, KMČ poţadovala seznámení s dokumentací před ukončením u projektanta.
- průběţném kontaktu se stavbyvedoucím akce „Oprava vodovodu 400 mm Droţdín – Posluchov“. Termín ukončení prací (povolení rozkopávek, záborů apod. nebude dodrţen).
- ţe dne 19.11.2015 proběhne kontrola ukončených prací/oprav na místních komunikacích
hrazených z rozpočtu odboru dopravy a prostředků přidělených KMČ na rok 2015 za
přítomnosti obchodního zástupce p. Čecha z TSMO a.s.
- vydaných pokynech OVVI k dočerpání rozpočtu KMČ v termínu do 10.12.2015. Zajistí dle
vydaných pokynů p. Prášilová, doklady předá předsedovi.
- připravovaném vydání posledního čísla Radíkovského informačního zpravodaje č. 6/2015.
Termín distribuce před Vánocemi vč. novoročenek.
- tom, ţe ing. Bednář dále jedná s Lesy ČR ve věci opravy vozovky ul. Na Pevnůstce.
- dalších akcích místního SDH Olomouc-Radíkov a to v neděli 29.11.2015 v 16 hod. Rozsvícení
vánočního stromečku a Mikulášskou nadílku v sobotu 5. prosince 2015.
2) Ing. arch. Obenaus informoval o nutnosti dosypu štěrku do zádlaţby z kostek na místních komunikacích, neprovedené opravě zádlaţby z kostek na ul. U Skalky, o propadajícím se asfaltu na
novém propustku a doporučil dosadit svodidla na nový propustek v lesním úseku cesty Sv.
Kopeček - Radíkov a to oboustranně.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Uplatnit u TSMO a.s. připomínky Ing. arch. Obenause.
Termín do 10.12.2015: Zajistí: Ing. Zvěřina
2)

Uskutečnit jednání s náměstkem primátora Mgr. Ţáčkem.
Termín do 4.12.2015: Zajistí: Ing. Bednář, Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 ve středu 16.12.2015 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20,05 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil: Ing. Bednář
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
Zápis obdrţí: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová, p. Jílek,
Ing. arch. Obenaus – elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Bc. Horňáková (elektronicky)
Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač (elektronicky)
Náměstek primátora Mgr. Filip Ţáček (elektronicky)
Člen RMO Ing. Jaromír Czmero (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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PLÁN JEDNÁNÍ KMČ Č. 21 OLOMOUC - RADÍKOV
rok 2016
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1
Program jednání :
1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Plán jednání KMČ v roce 2016 ( vždy v pondělí 19,30 hod.)
18. ledna
15. února
21. března
18. dubna
16. května
20. června
18. července
15. srpna
19. září
17. října
21. listopadu
19. prosince

Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám
termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě
vzniklých problémů během roku 2016.
Komise městské části č.21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrţí: všichni členové KMČ
Magistrát města Olomouce – OVVI Bc. Horňáková
Člen RMO Ing. Jaroslav Czmero
Městská policie Olomouc
Detašované pracoviště Radíkov Bc. Pešata
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