PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV

Výstavba kanalizace…….
Značná hloubka výkopů
(až 4 m) pro uložení kanalizačního potrubí, rozbahněný a
převážně jílovitý terén vyžadují
od vedení stavby a samotných
pracovníků přísné dodržování
bezpečnostních předpisů. Výkopy musí být kvalitně paženy,
zásypy se provádí dovezeným
inertním materiálem z důvodů
nutného
řádného
hutnění
zásypů.
Počasí pracím zatím přeje a
tak lze očekávat nasazení
dalších
pracovníků
firmy
Horstav spol. s r.o. Olomouc.
Šachtice na ul.Malinovského

Z nutných důvodů došlo na základě
povolení orgánů státní správy ke
skácení 3 ks borovic v prostoru
mezi
točnou
a
parkovištěm.
Dodavatel musí zabezpečit na
základě rozhodnutí orgánu státní
správy náhradní výsadbu nových 9
stromů.
Všechny občany, chataře
a
chalupáře žádáme o pochopení
současného stavu, který nastává
z důvodů stavební činnosti. Na
komunikacích je bláto a dochází i
k poškozování některých vozovek
vlivem pohybu těžkých nákladních
vozidel.
Pokládka kanalizace na ul. Přehradní
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 19.12.2006 - 7.
RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-prodej domů
-rozpis schváleného
rozpočtu 2007
-program Prevence
kriminality
-smlouva s doprav-cem Connex Morava a
DPMO a.s. na r.2007
-Centrum sportu a zdraví
-Přichystalova, rekonstrukce komunikace
-parkovací karty 2007
-plán oslav svátku sv.Jana Sarkandra
-výtopna na biomasu
-cyklostezka „Mlýnský potok“
Dne 27.12.2006 - 8. RMO
-rozpočtové změny 2006
-projekt rozvoje MHD
dne 9.1.2007 – 9. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti
-projekt rozvoje cestovního ruchu
-kontrola hospodaření ZŠ Olomouc, Stupkova
-vyhodnocení spolupráce s exekutorskými
úřady
-vyhláška o provozování výherních hracích
přístrojů
-bezplatné parkovací karty
-návrh plánu kontrolní činnosti odboru
vnitřního auditu

dne 23.1.2007 – 10. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti a prodej domů
-Statut KMČ
-smlouva Region CARD
-příspěvky kultura a publikace
-smlouvy s obcemi na rok 2007 (doprava)
-analýza rizik SmOl
-plavecký bazén, vstupné
-odborné komise RMO
-jednací řád RMO
-ZOO, nákup dodávkového auta
dne 6.2.2007 – 11. RMO
-veřejné zakázky
-zpráva o průběhu rekonstrukce stokové
sítě
-průmyslová zóna Šlechtitelů
-Sluňákov
-Denisova-Pekařská
-projekt Bezbariérová Olomouc
-petice Forstrova
-projekt MEMO
dne 11.12.2006 - 2. jednání ZMO
-slib člena ZMO
-rozpočtové změny 2006
-majetkoprávní záležitosti
-obecně závazná vyhláška o poplatku za
komunální odpad 2007
-soubor změn č.XIV ÚPnSÚ Olomouc
-kasárna Neředín
-projekt „Podpora terénní práce 2007“
-výbory ZMO
program Regenerace MPR
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy) z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí,
příp.pořízení kopie) na informačním centru vedle
orloje v budově radnice na Horním náměstí nebo
na internetových stránkách Statutárního města
Olomouce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro zastupitele před jednáním ZMO.
/zv/

Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
Prosinec 2006
-zajištění opravy poškozeného „jezevčíka“ z dětského koutku
-kontrolní dny na stavbě,
informace
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-požadavky na stavební úpravy v objektu
SNO a.s. ze strany KD
-aktualizace webových stránek KMČ
-přání občanům k Vánocům a novému
roku 2007
-ukončení práce v KMČ p.Mazáče,
p.Schwarze, p.Smetany na vlastní žádost
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Leden 2007
-schůzka chatařů ul.Přehradní ve věci napojování objektů chat na kanalizaci
-zajištění odvozu pytlů s TKO z chatových
lokalit
-zajištění informací pro občany ve věci
napojování kanalizace
-informace z kontrolních dnů akce kanalizace
-problematika nového „Statutu KMČ“
-projednání „správcovství“ objektu SNO
a.s.
Plán jednání KMČ v roce 2007
19.února
18,00 hod.
19.března
19,00 hod.
16.dubna
19,00 hod.

21.května
18.června
16.července
20.srpna
17.září
15.října
19.listopadu
17.prosince

20,00 hod.
20,00 hod.
20,00 hod.
20,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
18,00 hod.
18,00 hod.

Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
Jednání je veřejné.
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách

www.olomoucko.cz/radikov
/zv/

AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ SE ROZEBĚHLA NAPLNO ……….
V polovině ledna
nastoupila
firma Horstav spol.s r.o. Olomouc
opět na pokračování výkopových
prací. Vedením stavby byly zajištěny
(vydána rozhodnutí odboru dopravy
Magistrátu) částečné nebo úplné
uzávěry komunikací na ulici Malinovského, Pujmanové, Přehrad-ní a
Na Suchých loukách v lokalitě
Radíkov. Výkopové práce započaly i
v katastru městské části Lošov a to
v prostoru u vodárenské nádrže
v chatové lokalitě. Na pravidelných
středečních kontrolních dnech řeší
vzniklé technické problémy investor i
dodavatel za účasti zástupce KMČ.
Jsou to mimo jiné i změny vyplývající z napojení nových RD nebo
nemovitostí těch vlastníků, kteří
změnili svůj názor a chtějí se napojit na nově vznikající kanalizační systém. Operativně po projednání
s DPMO a.s. se přemisťovala zastávka MHD před místní hostinec. Doprava po místních komunikacích
se stává složitější a jednoduché s otáčením to nemají ani řidiči autobusů. Pod zátěží těžkých nákladních aut trpí i některé komunikace, které byly dříve realizovány jen přeasfaltováním nekvalitního (hliněného) základu komunikace. Danou situaci bude nutno operativně řešit s odborem investic a zajistit
další prostředky na opravy.

KMČ požádala o odborné stanovisko a vyjádření k napojování splaškové kanalizace :

Dotazy na stavební odbor: (odeslán dopis KMČ č.21č.j.:01/2007-Zv ze dne 14.1.2007 na Magistrát)
1) Musí mít občan zpracovanou dokumentaci odborně způsobilou (autorizovanou) osobou na
provedení přepojení splaškové kanalizace mimo žumpu a svedení do předávací šachtice nebo
nemusí být dokumentace ?
2) Podléhá tento charakter prací na vlastním pozemku v souladu s novým stavebním zákonem
183/2006 Sb. v návaznosti na § 103, 104 ohlášení a nebo stavebnímu povolení nebo podání
žádosti v souladu s § 96 zákona ?
3) Jaké kroky musí tedy občan podniknout ?
4) V případě, že majitelé nových RD budou na základě vydaného stavebního povolení a stanovené podmínky o povinnosti zrušení povolené malé domovní ČOV rušit ČOV, jaké kroky musí
majitel podniknout ?
5) Bude nutná kolaudace přípojek kanalizace z RD ?
Radíkovský informační zpravodaj 1/2007
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Evidenční číslo dokumentu : ÚSO-DOK/119/2007/Hl

Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/5

Magistrát města Olomouce
odbor stavební, oddělení územně správní
779 11 Olomouc, Hynaisova 10

Č.j. SmOl/ÚSO/77/123/2007/Hl
Uvádějte vždy při písemném styku

V Olomouci, dne 23.1.2007

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Miloš Hlaváček, tel.588488200, dv.2.44, fax 588 488 142
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.Miloš Hlaváček, tel. 588488200, dv.č.2.44
Vaše č.j. 01/2007 - Zv
Komise městské části č.21
Olomouc –Radíkov

Sdělení : Kanalizační přípojky občanů inv. akce „Kanalizace Radíkov“ – metodický dotaz
Na Vaši žádost sdělujeme k jednotlivým bodům následující:
1) Dokumentaci musí mít zpracovanou podle § 159 odst.3) stavebního zákona. Tzn. dokumentaci
kromě autorizovaného projektanta může zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání
stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní
zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb. Dokumentace musí být v rozsahu uvedeném v příloze žádosti o územní souhlas.
2) Přípojky do 50m délky (dle § 103 odst.8 ) jsou podle § 96 odst.2a) povolovány pouze územním
souhlasem. Budou-li však delší jak 50 m, musí se ještě navíc ohlásit dle § 104 odst.2 písm.h). Stavební úřad tyto dva kroky – územní souhlas a ohlášení může na žádost spojit.
3) Požádat si o územní souhlas na stavebním odboru, oddělení územně správním. Žádost musí být
podána dle ust. § 196 SZ pouze na předepsaném formuláři uvedeném v prováděcí vyhlášce č.
503/2006 Sb. v příloze č.9. Formulář je k dispozici také na internetových stránkách magistrátu, www.olomoucko.cz, formuláře odboru stavebního.
4) Obrátit se na odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, oddělení vodního hospodářství o rozhodnutí o zrušení ČOV.
5) Kolaudace přípojek již není.
S pozdravem
Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního

Rozdělovník:
1. KMČ 21 Radíkov – Ing. Jan Zvěřina, Beskydská 1, 783 51 Olomouc
2.

Spis
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2)Dotazy na odbor životního prostředí – vodoprávní orgán (odeslán dopis KMČ č.21 č.j.:02/2007Zv ze dne 14.1.2007 na Magistrát)

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM RADÍKOVA
(informace o kanalizačních přípojkách)
V závěru loňského roku byla v městské části Radíkov zahájena výstavba kanalizačního sběrače – „Kanalizace Radíkov“. V rámci této investiční akce jsou zřizovány pro občany i kanalizační odbočky zakončené revizními šachticemi, které mají usnadnit napojení občanů na tuto
splaškovou kanalizaci.
Po uvedení splaškové kanalizace do trvalého užívání, předpokládaný termín je konec letošního roku, bude umožněno občanům (vlastníkům jednotlivých nemovitostí) napojování stávajících nemovitostí na tuto kanalizaci.
V městské části Radíkov bude vybudovaná oddílná kanalizace což znamená, že téměř v každé ulici budou dvě
stoky – splašková a dešťová.
Na splaškové kanalizaci budou vysazeny odbočky k jednotlivým nemovitostem ukončené revizní šachtou. Do
této šachty je možné napojit pouze splaškové vody, to jsou odpadní vody ze záchodů, koupelen, pračky, kuchyní,
atd.
Do dešťové kanalizace budou moci být napojeny pouze dešťové vody, tj. střešní svody, odvodnění zpevněných
ploch apod.

Statutární město Olomouc má zájem na tom, aby se na novou kanalizaci připojilo co
nejvíce objektů.
Je obecně známo, že technické podmínky připojení na dešťovou a splaškovou kanalizaci jsou u každého objektu
různé. Pokud však nebudou odpadní vody v jednotlivých připojovaných nemovitostech v rámci vnitřních kanalizací důsledně odděleny, jak je výše uvedeno, nebude možné nemovitosti, které uvedené podmínky nesplní, na
kanalizaci připojit!!!
Vlastní napojení nemovitosti na kanalizaci zajišťuje její vlastník na základě územního souhlasu, které vydává
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní, Hynaisova 10, Olomouc, II.patro.
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí Vás upozorňuje, že v souladu
s ustanovením § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVK), obecní úřad může
v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.
V souladu s ustanovením § 18 odst. 4 ZVK, v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Porušením tohoto ustanovení se dle ustanovení § 32 ZVK fyzická osoba jako vlastník kanalizace
dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč,-.
Povinnost přepojení splaškových vod se vztahuje i na ty občany, kteří mají povolenou stavbu vodního díla - domovní čistírny odpadních vod (DČOV). Tyto stavby DČOV byly povoleny jako stavby
dočasné s omezeným povolením vypouštění odpadních vod do kanalizace. V případě přepojení
je třeba tato vodní díla zrušit, na základě povolení vodoprávního úřadu - Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí.
Vypracovala: Ing.Hana Zvoníčková
V Olomouci 24.1.2007

Komentář KMČ - doplňující informace:
Zahájit napojování nemovitostí na kanalizační systém bude možné až v době, kdy bude kanalizační systém
hotový nebo jeho část propojena na ČOV Lošov. Musí proběhnout dílčí kolaudace jednotlivých dokončených
kanalizačních větví a Středomoravská vodárenská a.s. části systému převezme do zkušebního provozu.
Na stavební odbor Magistrátu (ul.Hynaisova) musí ten, kdo se bude napojovat a podat žádost na formuláři
„Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“ (formulář si bude možno stáhnout z webových
stránek www.olomoucko.cz nebo budou včas k dispozici i na Detašovaném pracovišti Magistrátu v OlomouciRadíkově, Náprstkova 1). K žádosti bude mimo jiné nutný i souhlas provozovatele nového kanalizačního systému a to Středomoravské vodárenské společnosti a.s., o který si budou muset občané požádat.
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Dotazy týkající se stavby lze projednat i s hlavním stavbyvedoucím 606 233 881 nebo předsedou KMČ Ing.Zvěřinou.

Ing.Hrabinou – tel.
/zv/

Víte, že . . . .
……..již 5-tý ročník „Radíkovské patnáctky“ pořádá v sobotu 10.března 2007 olomoucká liga stovkařů. Start je v 10,00 hod
v prostoru rekreačního střediska chata
Pod věží. Závod má charakter krosu a
běží se v okolí Radíkova na trati v délce
15 600 m. Závod vede po asfaltových komunikacích, ale i v terénu. Startovné je
50,- Kč. Na účast se těší pořadatelé……
………třetí lednový týden doprovázelo i
v okolí Radíkova silně větrné počasí.
To způsobilo v okolních lesích několik
vývratů stromů. Naštěstí naše lokalita
nebyla tak postižena, jak tomu bylo na
jiných místech v ČR. Přesto na uvolněnou střešní krytinu na neobydleném RD
Koutných na ul.Malinovského byli povoláni hasiči HZS kraje současně s členy
místní zásahové jednotky, neboť mohlo
dojít k ohrožení okolí……
………stará houpačka na dětském
koutku u hasičské zbrojnice byla demontována, na nové houpačce schází
ještě doplnit bezpečnostní prvek. KMČ
nechala udělat na tělocvičný mnoho-

úhelník v souladu s parametry zařízení
výrazné označení, že zařízení je určeno
pro děti do 12 let. Důvodem bylo přetěžování inventáře…..
………ta letošní zima z hlediska spotřeby plynu nebo jiných paliv je pro nás
docela příznivá. Zatím co vloni byla
zima „ukázková“ a všichni hovořili o
nastávající době ledové, letos s námi
laškuje. Jak v lednu, tak i v únoru zatím
počasí odpovídá brzkému jaru a tak se
mluví o globálním oteplování. Kalendářně zima končí až v březnu a tak si
možná zimy ještě užijeme……
………olomoucký deník ve středu
17.ledna 2007 zveřejnil na titulní straně
článek s názvem „Pevnůstka u Radíkova se otevře lidem“, který rozkrývá problémy stávajících majitelů kolem nutného kácení náletových dřevin i záměry
do budoucna s využitím pro volnočasové aktivity obyvatelů Olomouc a okolí……
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
v únoru
Zdeněk Střelák, Stanislav Šubrt, Doc.PhDr. Karel Frank CSc,
Anežka Pospíšilová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová
v březnu
Ing.Stříbrnský Vladimír, Josef Schwarz, Helena Maiznerová,
Marie Kubíčková, Milan Krumpholc, Jiří Machek
v dubnu
Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Jiří
Mazáč, Marie Titzová, Jaroslav Nádeníček, Zdeněk Pospíšil,
Machková Věra, Třísková Hana
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším
životě.
Pozn. : KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do
seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců
nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích.

Noví občánci: Blahopřejeme panu Vladislavovi Langerovi a jeho
přítelkyni k narození syna Ondřeje a přejeme hodně zdraví a rodičům
jen samé radosti.
Radíkovský informační zpravodaj 1/2007
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Smuteční oznámení:
- Nejbližší příbuzní a občané Radíkova se rozloučili se zesnulou paní Miluškou Sedláčkovou
a paní Marií Šnajdrovou.
/zv/

Sdělení občanům:
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00
hod. Tel. 585385 296. Na pracovišti bude možné
opětovně od března uhradit poplatky za popelnice a
poplatky ze psů. Opětovně se bude od března provádět
ověřování dokladů, dělat podání jako na podatelně Magistrátu.
1) Upozorňujeme majitele nemovitostí na plnění povinností
spojených s úklidem sněhu a případným posypem
v zimním období vyplývající z vyhlášky.
2) KMČ se obrací na všechny řidiče, aby nevhodným
parkováním nebránili zimní údržbě komunikací a neztěžovali
taktéž práci vozidlům TSMO a.s. při odvozu TKO. O
spolupráci byla taktéž požádána Městská policie.Využívejte
k parkování maximálně své pozemky.
Pan David Kundel

3) Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc - Radíkov
Otvírací doba je stanovena takto:
Pracoviště Radíkov, Náprstkova 1 : provoz Po/Út/Čt/Pá 13,0017,00 hod. Možné termíny návštěvy sdělí přítomný pracovník
Magistrátu. V současné době je registrováno 24 členů.
Po – obsluha p.Kundel, Út – obsluha Bc.Kateřina Čermáková,
Čt- obsluha Ing.Dostálová, Pá-obsluha p.Schwarz
Kontaktní osoba k provozu informačních pracovišť: Bc. Jakub
Pešata/ tel: 588 513 213

Ceník
Registrace:
100 Kč/6 měsíců
Přístup na internet: po registraci zdarma
Tisk dokumentů :
1 Kč/1 strana A4 ČB
Dalším zájemcům se doporučuje se telefonicky
objednat v době provozních hodin internetu na čísle 58 5358
296.

4) Místní pobočka městské knihovny Olomouc je pro naše čtenáře otevřena každou
středu v době od 15,00-17,00 hod. Vedoucí této knihovny paní Večeřová se těší na vaši
návštěvu. Počet čtenářů vzrostl na 14, z toho 4 děti. Byla provedena obměna knižního
fondu. Aktuelní seznam knih je zveřejněn na stránkách KMČ a to
www.olomoucko.cz/radikov - Aktuální seznam fondu místní knihovny. Nově byl seznam knih radíkovské pobočky doplněn o výměnné fondy 2006 Seznam výměnných fondů 2006,2007.
Pokud hledáte potřebnou nebo žádanou knihu ve fondech Městské knihovny? Podívejte se
na www.ok-olomouc.cz/Clavius/baze.htm

Roční členský poplatek pro dospělé je 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč.
/hv/
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Městská policie je tu pro vás:
Využití preventivního radaru a radaru na měření rychlosti.
Městská policie Olomouc, v rámci plnění úkolů souvisejících s dohledem na
bezpečnost silničního provozu, využívá od konce roku 2003 zařízení k měření
rychlosti projíždějících vozidel VIASIS 3000. Toto zařízení má výhradně
preventivní charakter. Každému projíždějícímu řidiči vozidla znázorní na
světelném panelu jeho okamžitou rychlost. V případě překročení maximální povolené rychlosti v
daném úseku je řidič upozorněn světlem oranžové barvy, které je umístěno nad ukazatelem
rychlosti. Měřící zařízení je přenosné, proto jej lze operativně využít dle potřeby v různých lokalitách města.
Preventivní radar je umísťován v týdenních cyklech na předem vytipovaná místa. Jedná se především o úseky, kde hrozí nebezpečí dopravní nehody, ohrožení nebo omezení procházejících chodců a kde komunikace „svádí“ řidiče k překročení povolené rychlosti. Velice často se zařízení využívá u různých typů školních zařízení (ZŠ, MŠ). Lokality jsou určovány podle aktuální situace v daném úseku ve spolupráci s jednotlivými Komisemi místních částí města.
Měřící zařízení neslouží pouze pro upozornění řidičů, ale je využito k následnému vyhodnocení
dodržování maximální povolené rychlosti v různých částech města. Tyto výsledky slouží pro porovnávání bezpečnosti různých úseků komunikace, její zatíženost a frekvenci průjezdu vozidel.
Naměřené hodnoty jsou pak využívány PČR i příslušnými orgány, které se zabývají dopravní problematikou ve městě Olomouci. Dopravní Policie ČR z výsledků zpracovaných preventivním měřícím zařízením aktuálně stanovuje následný postup při přípravě dopravně - bezpečnostních akcí.
Zpracované údaje slouží také k přípravě preventivních akcí zaměřených na bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
Vyhodnocení naměřených hodnot je prováděno vždy na závěr časového úseku konkrétního měření. Zařízení VIASIS 3000 je schopno zaznamenat počet projíždějících vozidel překročujících nastavenou rychlost, průměrnou rychlost, maximální rychlost a počet projíždějících vozidel
v nastaveném časovém rozsahu. Tyto údaje je možno zpracovat také v grafickém provedení.
Městská policie Olomouc pak následně výsledky měření pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách www.mp-olomouc.cz a jsou tudíž k dispozici široké veřejnosti.
S přijetím nové úpravy zákona č.361/2000 Sb. s účinností od 1.7. 2006 mohou obecní policie projednávat v blokovém řízení přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích.
Na tomto základě realizovala MPO nákup radaru - SILNIČNÍ RYCHLOMĚR - PRO LASER III.
Financování bylo provedeno z prostředků prevence kriminality " Partnerství MVČR" 450 000,-Kč,
Nadace Bezpečná Olomouc 56 000,- Kč, SmOL 101 694,- Kč. Cena radaru 607 694,- Kč.
V průběhu prosince 2006 byl realizován zkušební provoz uvedeného zařízení, v rámci kterého byla
testována funkčnost radaru a současně probíhal zácvik strážníků tak, aby byli schopni zařízení profesionálně ovládat. Od 1.1. 2007 je zařízení PRO LASER III plně využíván v přímém výkonu služby
na základě poznatků preventivního radaru v lokalitách v bezprostřední blízkosti školských zařízení
či v místech s vysokou koncentrací chodců. Při jeho využívání bude postupováno v součinnosti s
Policií ČR.
Prostřednictvím radarů chceme zejména výchovně působit na účastníky v silničním provozu za
účelem dodržování rychlostních limitů, kdy naším cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu.
Lenka Prošková
tisková mluvčí MPO

Sdělení: Dne18.1.2007 se uskutečnila pravidelná schůzka předsedů KMČ na služebně MP
Svatý Kopeček. Projednávala se problematika dopravních přestupků za rok 2006, problematika volně pobíhajících psů a vandalismus (sprejerství) mnohdy spojený s pořádanými diskotékami a jinými podobnými akcemi. Předsedové přednesli své připomínky k činnosti MP.
/zv/
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Klub důchodců Radíkov informuje
Nový rok 2007 jsme v Klubu seniorů zahájili oslavou
70.narozenin paní Střelákové. Na první schůzce byli přítomni
také zástupci Magistrátu města Olomouce a to sociálního
odboru, paní PhDr.Trčková a pan Mgr.Drexler Pavel. Paní
PhDr.Trčková poděkovala dosavadnímu předsedovi panu
Schwarzovi, který Klub seniorů vedl 5 let a uvedla do funkce
novou vedoucí paní Františku Prášilovou.
Měsíc leden byl na oslavence bohatý a tak v klubu oslavila 70 let paní Uhlířová Anička a týden nato paní Jarošová Marie 60-té narozeniny. Ve čtvrtek 1.února jsme si udělali výlet autobusem na Pohořany a navštívili nově otevřenou hospodu „Pohořanskou boudu“. Posezení
ve stylově zařízené hospodě bylo velice příjemné, bez cigaretového kouře a při praskajícím
ohni v krbu.
Vedení KD se těší i na vaši návštěvu.
/ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
-V sobotu 16.12. 2007 se
v místním hostinci U
Martičky uskutečnila výroční valná hromada
místního SDH OlomoucRadíkov. Úvodem přítomní uctili minutou ticha
památku obětavého zesnulého bratra Jaroslava Nádeníčka. Jako
již tradičně odezněla
výroční zpráva o činnosti
za rok 2006, kterou
sestavil a osobně presentoval bratr Petr Bernard. Zpráva za svou
výstižnost a humornou
presentaci byla náležitě
oceněna všemi přítomnými. Spokojenost zavládla i při přednesu pokladní a revizní zprávy za rok 2006. Na programu bylo i „slovo velitele“, který poděkoval za práci členům a současně určil cíle na výcvikový rok 2007. Na jednání proběhla multimediální presentace z činnosti sboru a přítomní byli taktéž seznámeni se scénářem oslav 115 let založení místního SDH Radíkov.
Bavili se nejen znalí místních poměrů, ale i přítomní hosté z HZS olomouckého kraje,
odboru ochrany Magistrátu města Olomouce, ale i zástupci okolních sborů Hanáckého
okrsku a bratři hasiči až z dalekého Kobylí na jižní Moravě.
-na schůzi se také plánovaly akce r.2007 jako sběrové soboty, stavění májky, nácvik na vodě
s raftem, oslavy 115 let SDH Radíkov –asi ve dnech 6.- 7.července 2007, pohár starosty
SDH Kobylí, cyklovýlet, srpnová noc, tradiční drakyáda a mikulášská nadílka 2007.
-v měsíci lednu se zástupci místního SDH účastnili výročních schůzí sborů ve Chválkovicích,Droždíně, Holici, Lošově a v Kobylí
-své 50-té narozeniny i mezi hasiči oslavil dne 27.ledna 2007 velitel zásahové jednotky bratr
Čestmír Prudký. Přítomní mu popřáli do dalších let hodně zdraví, spokojenosti ale i hodně
úspěchů při vedení místní zásahové jednotky. Oslavenec zajistil bohaté občerstvení, kamarádi rádi předali dary a někteří v pozdních hodinách i zatančili….
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-dne 21.ledna 2007 byl operačním důstojníkem HZS olomouckého kraje v podvečer vyhlášen
poplach. Okamžitě se sešla místní zásahová jednotka a za součinnosti s profesionály byly
provedeny nutné zabezpečovací práce na střeše (uvolněná plechová krytina) neobydleného
RD Koutných na ulici Malinovského. Po provedení zajišťovacích prací byla akce ukončena.
-sobota 3.února byla věnována roznášení pozvánek na místní hasičský ples, který se uskutečnil 10.února 2007 v místním hostinci U Martičky. Podrobnosti snad příště……
-v přípravě je březnový bowlingový večer v některém z olomouckých klubů…

-oslavy 115 let SDH podrobněji (vše je v přípravě a mohou být i změny) :
6.7.

7.7.

Slavnostní schůze 9.30 – 11.30
Hasičská soutěž v Radíkově, okolí vodní nádrže /začátek ve 14.00 hod./ účast SDH
Olomouc : Radíkov, Lošov, Droždín, Chválkovice, Holice, Černovír, jako hosté Kobylí /okr.
Břeclav/, Velké Losiny /okr. Šumperk/, Radíkov /okr. Přerov/
Útok : - běh cca 30 m + překonání překážky (okno),
- překonání cca 40 m vodní plochy ( nádrže) pomocí raftu
- vedení útoku na terasovitá pole vzhůru (60 m), podlézání překážky
- čerpání vody pomocí čerpadla TOMATSU , jednotné pro všechna družstva
- čerpání vody přímo z vodní nádrže
- měření elektronickou časomírou
Radíkovský hudební festival /Radíkovská proudnice/
Předpoklad : 10.00 - 13.00
Peca Band (country)
14.00 – 19.00
Dolanka (Dechovka)
20.00 - ???
Afresch (Rock)
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov využívá zimního období tentokráte opravdu k plnému odpočinku a relaxaci. S blížícím se jarním
obdobím započne intenzívní jarní příprava. Předpokládá se odehrání
několika přípravných zápasů. V hledáčku manažera mužstva jsou i dva
noví hráči. Druhá – jarní polovina ročníku 2.futsalové ligy 2006/2007
započne v měsíci dubnu.
/mn/

INZERCE
I když je období, ve kterém se po bohatém vánočním a
silvestrovském hodování snažíme všichni dostat své
postavy do „normálu“, přesto vás zveme k nákupům
v naší prodejně. Na vaši návštěvu se těší vedoucí
prodejny paní Kohoutková se svou kolegyní.
/zv/

RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – Vydává Statutární město Olomouc - Komise městské části č. 21
Olomouc-Radíkov, IČO 299 308, evid.č. MK ČR E 11130. Do všech domácností, na chaty a chalupy v městské
části Radíkov zdarma. Počet výtisků: 220 ks. Redakční rada: Ing. Bednář Jan, Ing. Zvěřina Jan.
Foto: Ing. Zvěřina, Ing.Bednář. Adresa: KMČ č.21 Olomouc-Radíkov, Náprstkova 1, 779 00 Olomouc-Radíkov.
Zpravodaj je i na www.olomoucko.cz/radikov
Tel: 585385051, e-mail: jan.bednar@mmol.cz , zverina.jan@azdvzo.cz,
Tisk: Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00, provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00

Uzávěrka 11.2.2007 - vychází: 16.2.2007
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