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

Hody, hody doprovody,
dejte vejce červený!
Nedáte-li červený,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám nanese jiný
za kamny v koutku,
na vrbovým proutku.
(jedna z lidových velikonočních)

Radíkovští klapači roku 2006

Krásné prož
prožití svátků
svátků velikonoč
velikonočních
a pánů
pánům kluků
klukům bohatou po
pomlázku
přeje
Komise mě
městské části č.21
Olomoucmouc-Radíkov
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
20.2.2007-12. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky 701,702,
652,703
-bytové záležitosti
-prodej domů
-rozpočtové změny 2007
Návrh nařízení změny č.
XVIII. ÚPnSÚ Olomouc
-parkoviště u Husova sboru
-stezka pro inline bruslení
-protipovodňová opatření na vodoteči Nemilanka
-příspěvky v oblasti sportu
-dopravní obslužnost lokality Pod Vlachovým
-schéma internetových stránek, doména olomouc.eu
-cyklostezky
-organizační změny na jednotlivých odborech
-Fond rozvoje bydlení
-pořízení stavební investice TSMO a.s.
6.3.2007 - 13. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejná zakázka 713
-bytové záležitosti

-rozpočtové změny 2007
-protipovodňová opatření – II. etapa
-studie využitelnosti lokality Klášterní Hradisko
-kasárna Neředín-2.etapa
-odborné komise RMO
-zpřístupnění kostela P.M.Sněžné
-rozpracování usnesení ze 3. zasedání ZMO
-úprava jízdného MHD
21.3.2007 – 14. RMO
-veřejné zakázky 713, 703, 706,
709, 710, 711, 712, 715, 716
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
Únor 2007
-došlá a odeslaná korespondence
-kontrolní dny na stavbě
kanalizace, informace
-návštěva 1.nám.primátora Mgr.Ščudlíka a
ved.odboru dopravy Ing.Hoppa dne 14.2.
na kontrolním dnu stavby ve věci stavu
komunikací a řešení jejich obnovy
-uzávěry místních komunikací
-havárie kabelu u TV vysílače, riziko úniku
oleje
-problematika signálu z TV vysílače
-řešení stanoviště kontejnerů u prodejny a
úvazu pro psy
Březen 2007
-došlá korespondence
-provedena oprava poškozeného basketbalového koše na hřišti za prodejnou
-kontrolní dny stavby, stížnosti na bláto a
prašnost
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-nové složení KMČ RMO projedná až
3.4.2007
-sběr železného šrotu 14.3. a sběrová sobota TSMO a.s. 21.4.
-svoz z chatových lokalit zahájen 2.4. dle
možností přístupu vozidel TSMO a.s.
-projednání požadavků na „investování
prostředků KMČ v roce 2007, rozhodne až
nová KMČ
-zajištění projektantů na kanalizační přípojky pro občany
-akce bioodpad, zajištění
Plán jednání KMČ v roce 2007
16.dubna
19,00 hod.
21.května
20,00 hod.
18.června
20,00 hod.
16.července
20,00 hod.
20.srpna
20,00 hod.
17.září
19,00 hod.
15.října
19,00 hod.
19.listopadu
18,00 hod.
17.prosince
18,00 hod.
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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.olomouck.eu/radikov
/zv/

AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ POKRAČUJE …
Po zahájení prací v polovině ledna 2007 pokračují práce na jednotlivých kanalizačních větvích
v ulici Na Suchých loukách, Přehradní Náprstkova, Vrchní, Malinovského a spojovací komunikace
parkoviště – Na pevnůstce. Zahájeny budou práce na ul.Na pevnůstce. Bláto na komunikacích střídá
prach a tak to nemáme se stavební firmou jednoduché a to zejména ti majitelé nemovitostí, v jejichž
blízkosti se soustřeďuje doprava a pohyb stavební mechanizace. Omezení dopravy s počtem uzávěrek komunikací narůstá a mnohdy není ani kde zaparkovat.
V polovině února, s ohledem na stav
komunikací byla dojednána KMČ schůzka
s 1.náměstkem primátora Mgr.Ščudlíkem k
řešení havarijního stavu především komunikací,
na kterých byl dříve položen asfaltový koberec na
hliněný základ bez řádného založení. Tyto
komunikace se zcela rozpadají pod zátěží
nákladních aut, jeřábů a zemních strojů. Pan
náměstek přijel spolu s vedoucím odboru
dopravy Ing.Hoppem na kontrolní den do
Radíkova a tak se mohl seznámit se skutečným
stavem. KMČ předložila fotodokumentaci stavu
komunikací, chodníků i uličních vpustí.V souladu
s již dříve uplatněnými požadavky KMČ je nutno
počítat s bezprostřední návazností investice
směřující ke generální opravě všech komunikací.
Na pochůzce stavbou nám.primátora Mgr.Ščudlík,
ved.odboru dopravy Ing. Hopp, zástupci investora
Ing. Acler a p. Sonnevend a za zhotovitele pan Ing.
Horák ml.

Po dohodě se zástupci vedení města, odboru
dopravy, investora i dodavatelů za účasti KMČ
bylo následně provedeno podrobné mapování
stavu komunikací, navrženo jejich budoucí řešení
a z výměr ploch a pro potřeby dalšího řešení byla
provedena nákladová kalkulace. Nutno uvažovat
s částkou převyšující 20 mil.Kč. Podklady byly
odeslány s žádostí o řešení k rukám 1.nám.
primátora Mgr.Ščudlíka a dále vedoucím odboru
investic a dopravy. Předpokládáme, že RMO
uvolní prostředky na zpracování řádné projektové
dokumentace ještě v roce 2007 tak, aby v roce
2008 mohly být opravy komunikací definitivně
Stavbyvedoucí Ing. Hrabina to nemá jednoduché…
ukončeny. Věříme, že i občané Radíkova se dočkají konečných úprav komunikací i chodníků po
provedené kanalizaci, jako lidé v jiných předměstských částech ( např.Nemilany nebo Slavonín).
Na práce nastoupil další podzhotovitel a to firma INSTA s.r.o. Olomouc, která provádí pokládku
dešťové kanalizace v ulici Na Suchých loukách a bude klást i vodovodní řad nejen na ul.Na Suchých
loukách, ale i na ul.Přehradní a bude realizovat i objekt hrubého čištění odpadních vod na louce pod
Radíkovem. Další pracovní skupina firmy Horstav pokračuje směrem k Radíkovu od Lošova a má před
sebou úsek dlouhý kolem 1 km.

Radíkovský informační zpravodaj 2/2007

3

Sdělení KMČ:
Pokud jde o předpokládané období možného napojení občanů na kanalizaci, lze toto v závislosti na
průběhu stavby a převzetí kanalizace očekávat v měsíci září-říjen 2007. Další informace (dokumentace a stavební úřad) viz. Radíkovský informační zpravodaj 1/2007. KMČ předjedná s několika možnými projektanty realizaci projektu na kanalizační přípojky a zájemcům předá kontakty nebo informaci
zveřejní obvyklým způsobem. Dále jde jen o obchodní vztah občan-projektant. Náklady na projekt lze
očekávat kolem 2 000,- Kč.
/zv/

JEŠTĚ KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM…..
Středomoravská vodárenská a. s. upozorňuje občany, že zástupce společnosti bude provádět
kontrolu před napojením odkanalizované nemovitosti na revizní šachtu.Kanalizace na nemovitosti
musí být oddělená (zvlášť dešťové a splaškové vody). O provedené kontrole se provede zápis. Kontrolu lze kdykoliv provést i následně za deštivého počasí na revizní šachtici u nemovitosti.
S majiteli nemovitostí bude uzavřena smlouva s podmínkami na vypouštění splaškových odpadních vod.
/jb/

SBĚROVÉ SOBOTY – JARO 2007…….
Místní
hasiči
zajistí
sběr
železného šrotu v sobotu dne
14.dubna 2007 a to v době mezi
9,00 -13,00 hod. Hasiči žádají
občany, aby šrot ponechali za
brankou na svém pozemku nebo
jej dali před dům až bezprostředně
před svozem. Zabráníte tímto
zcizení šrotu jinými „dobrovolníky“.
Klasická sběrová sobota na
objemný komunální odpad, nebezpečný odpad jako elektrospotřebiče, staré barvy, zářivky,
bioodpad apod. zajistí TSMO a.s.
v sobotu dne 21.dubna 2007
v době od 8,00 do 13,00 hod. Na
točnu budou průběžně přistavovány kontejnery, do kterých mohou
občané dle pokynů pracovníků TSMO a.s. odkládat nepotřebné věci, odpad. Žádáme všechny občany, chataře a chalupáře, aby odpad na točnu neodkládali předem.
Svoz běžného komunálního odpadu z chatových lokalit bude zahájen pondělím dne 2.4.2007.
Jde o lokalitu Na Suchých loukách, U Skalky, Náprstkova směr Zahrádky a 2x Přehradní. S ohledem
na přístupnost některých lokalit v souvislosti s výstavbou kanalizace nebude odvoz v určité době možný. Z tohoto důvodu odpad na stanoviště neodkládejte.
Akce „Bioodpad 2007“ bude v městské části Radíkov zahájena koncem dubna 2007. Odvozový den
je pondělí, stanoviště kontejnerů bude na točně autobusů MHD. Do svozového systému se zapojí i
městská část Lošov a Sv.Kopeček. Doba ukládání za dohledu pracovníka TSMO a.s. bude upřesněna.
/zv/

SVÉVOLNÉ VÝSADBY ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PLOCHÁCH.
Poslední dobou se množí případy svévolného vysazování dřevin na veřejných plochách zeleně,
mimo jiné i na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Původně v dobrém myšlený
záměr „zvelebit“ prostranství před obytnými objekty, uliční prostranství apod. se většinou stává Danajským darem.
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Málokdo si uvědomuje, že se jedná o pozemek ve vlastnictví jiné osoby, která by měla být na záměr
výsadby minimálně upozorněna, protože jako vlastník může mít již naplánované a odsouhlasené stavby, převážně infrastruktury, přímo v místě realizovaných výsadeb.
Jako správci veřejné zeleně a zástupci vlastníka pozemků statutárního města Olomouce, se stále častěji
setkáváme se stížnostmi správců inženýrských sítí, kteří po nás vyžadují odstranění dřevin
( stromů i keřů ), rostoucích v ochranném pásmu jejich infrastruktury nebo přímo v místě vedení. Přesadby nevhodně provedených mladých výsadeb nebo likvidace starších výsadeb jsou finančně poměrně nákladnou záležitostí.
Proto doporučujeme, pokud je ze strany veřejnosti zájem o výsadbu v blízkosti jejich bydliště, kterou
hodlají provést i na vlastní náklady, obrátit se nejprve na odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň,
kde dostanou potřebné informace, zda lze, či nikoliv v dané lokalitě vysazovat rostlinný materiál a za
jakých podmínek, případně zda je již naplánována úprava vytipovaného prostranství s potřebnou projektovou dokumentací. Pokud tato dokumentace chybí, je nutné se nejprve obrátit na odbor koncepce a
rozvoje, odd. koncepce zeleně a rekreace, které zpracovává projekční dokumentace a prověřuje dané
lokality z hlediska realizace zeleně v souladu s územním plánem města.
Rozhodně nedoporučujeme svévolné výsadby, prováděné z lesních školkařských výpěstků. V případě
zjištění takovýchto úprav veřejné zeleně, může být odborem životního prostředí požadováno jejich
okamžité odstranění, a to bez nároku na náhradu škody za rostlinný materiál. Podle vyhlášky města
Olomouce č. 8 / 2005, o udržování čistoty a pořádku na území města Olomouce, článku 3 může statutární město Olomouc, prostřednictvím svého správce veřejné městské zeleně, neoprávněně provedenou
úpravu nebo výsadbu zeleně bez náhrady zcela změnit nebo zrušit.
Ing. Jitka Štěpánková
ved. odd. péče o zeleň MmOl
Komentář KMČ - doplňující informace:
Pokud se rozhlédnete po Radíkově i u nás se vyskytuje řada výsadeb na pozemcích města nebo
TSMO a.s., v mnohých případech jako dobrý úmysl občana rozšířit zeleň, jindy jako „obrana“ proti
hluku, možnému poškození oplocení, zaclonění svého pozemku apod., ale provedená z té nesprávné
strany parcely. To vše na veřejných prostranstvích. V době výstavby kanalizace se plně projevuje nevhodnost této živelné výsadby s tím, že se v řadě případů musí tato zeleň odstraňovat a to u starší vegetace na základě vydaných povolení odboru ŽP nebo zeleň omezuje stavbu, zužuje komunikaci a
může být výstavbou poškozena.
Až skončí výstavba kanalizace a budou provedeny definitivní opravy komunikací, zatravněny poškozené plochy, bude vhodné s návrhy na možnou výsadbu se obrátit na místní KMČ, která zabezpečí
postup dle informací odboru ŽP Magistrátu města Olomouce..
/zv/
STUDNY, STUDNY……
Změny legislativy a mediální kampaň kolem toho, co všechno
by měl udělat občan, aby neporušil zákon a nevystavoval se
možným postihům. Situace v této oblasti je docela složitá a
mnohdy nepřehledná. Pro mnohé zejména ty starší, problémová
věc se spoustou papírování a finančními náklady. KMČ se
pokusila shromáždit určité informace. Samotný odbor ŽP
Magistrátu vydal následující sdělení:
A) Odbor ŽP Magistrátu informuje:
1. Vzhledem k četným dotazům občanů sdělujeme, že v souladu s
výklady MZe k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům
se odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955
považuje za povolený.
Vzhledem k četným dotazům občanů sdělujeme, že v souladu s
výklady MZe k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům
se odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955

Radíkovský informační zpravodaj 2/2007

5

považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo.
Pokud odběr podzemní vody slouží podle prohlášení odběratele k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, napájení zvířat), považuje se za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.
Odběr podzemní vody sloužící kromě zásobování i pro podnikatelskou činnost nelze považovat za odběr podzemní vody pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou.V případě odběru podzemní
vody pro podnikatelskou činnost je povolení k odběru podzemní vody ze studny vybudované i před
1.1.1955 je třeba.
RNDr. Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí
Doplňující informace odboru ŽP – vodoprávního úřadu:

•

K 1. lednu 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která
byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
KAŽDÝ, KDO ODEBÍRÁ PODZEMNÍ NEBO POVRCHOVOU VODU
NEBO KDO DO TĚCHTO VOD VYPOUŠTÍ ODPADNÍ VODU,
MUSÍ MÍT POVOLENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

UŽÍVÁTE VODU NAPŘÍKLAD JAKO
fyzická osoba - odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní
vody z domovní čistírny odpadních vod?
živnostník - odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod?
zemědělec - odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat?
rybníkář - odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží?
K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.)
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vody bez
příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:
-u fyzické osoby až 50 000 Kč
-u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která
byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.
Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti
pitnou vodou nezanikají.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte v úřední dny pondělí a středa Ing. Hanu Zvoníčkovou, vedoucí oddělení
vodního hospodářství odboru životního prostředí, tel. 588 488 320 nebo Mgr. Janu Smékalovou, tel. 588
488 325.
Pro vydání povolení je třeba podat na Magistrátu:
ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ
(DOMÁCNOSTÍ)

Přílohou žádosti musí být následující doklady:
1.

2.
3.

Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa
odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího
vodního díla (např. studny).
Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh),
možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních
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4.

5.
6.

vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz. metodický pokyn
odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve
Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002).
Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání
s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než
dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.
Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní
správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy jako podklad pro zahájení řízení.
Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Žádost o prodloužení platných povolení k odběru vody je třeba podat do 1. července 2007

B) KMČ pro vás vybrala ještě odpovědi na některé dotazy z webových stránek Ministerstva zemědělství,
které vystihují reálnou problematiku občanů.

1.

Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou někdy kolem roku
1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě
na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody
slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k
vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování
domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.

2.

Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné
povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání
povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete na těchto stránkách.

3.

Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše
mám řádně povoleno – musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje
odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru
podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení
nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.

4.

Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní
technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.),
pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na
množství odebrané vody.

5.

Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu č. 62/1988 Sb. a vodního zákona č.
254/2001 Sb. (zejména hydrogeolog). Jeho vyjádření je podkladem k vydání povolení k odběru podzemní
vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.

6.

Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzem. vody zpoplatněno ?
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Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení o vydání povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.
7.

Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě studnu, kterou vůbec nevyužívám ?
Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně odebírá.
Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam nenahlašujete.

8.

Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem ?
Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povinnost, ale také jako ochrana svého zdroje vody.
Když tomu, kdo platné povolení nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá žádné dovolání. Pokud
však platné povolení k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve studni přišli.

9.

Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám studnu po roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudační rozhodnutí k domu ?
Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím Vašeho domu, měl byste neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad, kterým je pověřený obecní úřad, o vydání povolení k odběru podzemní vody z Vaší studny. Formulář žádosti („Žádost – odběr domácnost“) je k dispozici na portálu
www.zanikpovoleni.cz nebo v listinné podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám v případě potřeby s jeho
vyplněním pomohou.

10.

Musím mít povolení k odběru ze studny, ze které odvádím vodu samospádem do své nemovitosti ?
Ano, musíte. Dle platných předpisů se voda ve studni vždy považuje za vodu podzemní. K odběru podzemní vody je vždy třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu, a to bez ohledu na způsob, četnost či
množství odebírané podzemní vody.

11.

Na jak dlouho se vydává povolení k odběru vody ?
Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody je vždy zahájeno k návrhu (žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede dobu, na kterou odběr podzemní vody žádá. Časové omezení povolení
k nakládání s vodami je pak výsledkem vodoprávního řízení.

12. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ?
Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna
umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo provedeny v
rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.
13. Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno o stáří studny?
Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších správních orgánů vlastníky
kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud, budou pověřené orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní vody pro individuální zásobování domácností pitnou vodou
pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se nechystají. Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží na správním orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout za protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat naplnění skutkové podstaty deliktu.
14.

Co musím kromě žádosti o povolení k odběru podzemní vody dělat, když nemám povolenou ani
stavbu studny? Bude nařízeno její odstranění?
Pokud vodoprávní úřad prokazatelně zjistí, že Vaše studna byla postavena bez stavebního povolení, a nebo Vy sám to úřadu sdělíte, musí vodoprávní úřad zahájit řízení o odstranění takové studny. V tomto řízení lze dodatečně takovou stavbu povolit za zákonem stanovených předpokladů (studna není umístěna
v rozporu se záměry územního plánování; prokáže se, že není provedena na pozemku, kde to zvláštní
právní předpis zakazuje nebo omezuje a že není vybudována v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmen chráněným zvláštním předpisem). Pokud požádáte o její dodatečné povolení a
předložíte veškeré doklady jako k žádosti o povolení její stavby, vodoprávní úřad pravděpodobně dodatečně studnu povolí.
V případě, že vodoprávní úřad neprokáže, že Vaše studna byla postavena bez stavebního povolení, řízení
o odstranění studny nezahájí. Podle zákona se studna považuje za povolenou v případě, kdy dokumentace
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studny nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu. Jako vlastník stavby jste pouze povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení v přiměřeném rozsahu podle vyhlášky o dokumentaci staveb. Tu byste měl uchovat po celou dobu trvání stavby, popř. ji odevzdat novému vlastníkovi studny při změně vlastnictví. K vypracování takové dokumentace nepotřebujete autorizovaného projektanta.
Pokud si tuto dokumentaci nepořídíte sám, může Vám to vodoprávní úřad nařídit s tím, že pokud uzná, že
není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, postačí pouze dokumentace zjednodušená (pasport stavby).
/zv/

Víte, že . . . .
prodejnou. Jen doufáme, že jej zase řidič
nějakého vozidla nepoškodí. Náklady na
nový koš jsou cca 15 000,- Kč. Předpo-

……..již 5-tý ročník „Radíkovské patnáctky“ se uskutečnil v sobotu 10.března 2007
v okolí Radíkova. Tentokráte hezké jarní
počasí bez sněhu přilákalo na start celkem
90 závodníků z celé Moravy. Na organizačním zajištění se podíleli i občané městské části Radíkov. Aktivně se závodu letos
účastnili z Radíkova i pánové Jaroslav
Kouřil, který v kategorii C skončil na 10.
místě v čase 1:26:24 a pan Petr Bernard,
který v nejpočetnější kategorii A získal 25.
místo v čase 1:25:04 ……
………tělocvičný mnohoúhelník na dětském koutu u prodejny je určen dětem od
3 do 12 roků. Takto to udává výrobce a
KMČ jen chtěla výrazným nápisem upozornit na riziko přetěžování a poškozování
tohoto herního prvku staršími dětmi. Nápisy byly vandalem poškozeny, bohužel.
Zařízení se již 2x opravovalo a pokud to
bude takto pokračovat, nezbude než jej
demontovat, a to z důvodů bezpečnosti
dětí…….
……TSMO a.s již zajistili opravu poškozeného basketbalového koše na hřišti za
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kládáme, že když je pachatel známý, bude škoda vymáhána po viníkovi.…….
……. došlo ke zřícení poškozeného parapetu na propustku Lošovského potoka. I
když KMČ na daný stav upozorňovala,
nebyly po dva roky peníze a tak se snad
letos něco najde a bude provedena oprava. Místo bylo zatím jen symbolicky ohrazeno, neboť hrozí riziko dalšího padání…..
……..ve středu 21.března došlo k zahoření komína na objektu bývalé hájenky
Johnových mezi Radíkovem a Posluchovem. V komíně chytily staré saze a karbon. Naštěstí nedošlo k rozšíření požáru
na půdní prostor a celý objekt. Zasahovali
přivolaní hasiči profesionálního sboru
HZS z Olomouce a zásahová jednotka
SDH Radíkov . Komín bude nutno opravit…..
/zv/

9

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
v dubnu
Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková,
Jiří Mazáč, Marie Titzová, Zdeněk Pospíšil, Věra Machková,
Hana Třísková
v květnu
Jan Smetana, Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Emílie
Smetanová, Ing.Miroslav Rešl, Drahomíra Uhlířová, Olga
Titzová
v červnu
Jan Krumpholc, František Procházka, Ludmila Malíková,
Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Zdeňka Smrktová,
Jindřich Melcer, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár
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 Karlovi Morbitzerovi a jeho přítelkyni Tamaře Hajdové k narození dcery Veroniky. Přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé radosti.
Smuteční oznámení:
Nejbližší příbuzní a občané Radíkova se v uplynulém období rozloučili se zesnulou paní Věrou Kolkovou a panem Martinem Cvoligou
/zv/

Sdělení občanům:

Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00
hod. Tel. 585385 296. Na pracovišti lze 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) Obracíme se na všechny místní řidiče, aby na
komunikacích v městské části Radíkov jezdili sníženou
rychlostí s ohledem na jejich stav a to především
prašnost a nebo opačně jejich zablácenost.
2) Upozorňujeme opětovně občany na rozšířený výskyt volně
pobíhajících psů po městské části Radíkov. Jelikož i KMČ je
na tuto skutečnost upozorňována občany, bude o spolupráci
požádána Městská policie.
Pan David Kundel
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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.
Na pracoviště jste zváni i vy, kteří jste doposud nenašli odvahu zasednout k počítači…….
/zv/

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/

Městská policie je tu pro vás:
Povinnosti majitelů psů.
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku
v rámci působnosti obce. Jedním z úkolů v této oblasti, je i dohled nad
dodržováním čistoty veřejného prostranství v souvislosti s chovem psů.
Tato problematika je upravena vyhláškou Statutárního města
Olomouce č. 8/2005 o udržování čistoty a pořádku na území města
Olomouce, která upravuje povinnosti osob v souvislosti s pohybem psů.
Kontrolu nad dodržováním ustanovení této vyhlášky vykonává Městská policie Olomouc a
Policie ČR.
Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v souvislosti s chovem psů
se řeší následovně:
Osoba, které je pes svěřen nebo která psa doprovází, je povinna neprodleně odstranit
nečistoty, jejichž původcem je pes (např. exkrementy) a které bylo způsobeno na veřejném
prostranství či veřejně prospěšném zařízení včetně záhonů, trávníků apod. a tyto nečistoty
odložit do odpadkové nádoby.
Porušení této povinnosti je přestupkem dle § 47 písm.d. zákona o přestupcích (zákon
č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Strážník může za tento přestupek uložit blokovou pokutu až do výše 1 000 Kč nebo oznámit příslušnému správnímu orgánu, který má možnost uložit sankci až do výše 30 000 Kč.
Lenka Prošková (tisková mluvčí MPO)
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Klub důchodců Radíkov informuje
V únoru se ještě nedalo chodit na procházky a tak jsme se
scházeli v klubu a každý týden nám naše nová předsedkyně
paní Prášilová připravila nějaký zajímavý program. Hned
8.února nám vyprávěla paní Milada Künstlerová (sestra paní
Prášilové), jak se potápěli v Rudém moři-Kapském zálivu a
své vyprávění doplnila promítáním videokazety, na které jsme
viděli různé druhy mořských živočichů a také vraky potopených lodí. Týden nato nás v KD navštívila paní MUDr.Terychová s přednáškou o chřipce,
její léčbě a hlavně prevenci. 28.února nám v KD přiblížil život letců pan Florik, rodák ze Samotišek, který létal jako pilot přes 30 let na různých typech letadel a své vtipné vyprávění
doplnil fotografiemi letadel a helikoptér.
7.března jsme oslavili MDŽ malým pohoštěním a navštívili nás dva členové Amatérského
filmového klubu z Olomouce, kteří nám promítli několik krátkých filmů. Někteří z nás navštívilo výstavu pod názvem „Veselé velikonoce-velikonoční dary a pozdravy“ ve vlastivědném
muzeu v Olomouci. V divadle jsme navštívili představení „Veselá vdova“ a balet „Marná opatrnost“. Všem se obě představení líbila.
Vedení KD se těší i na vaši návštěvu.
/fp, ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
-V sobotu 10. února 2007 proběhl
v místní Hospodě u Martičky úspěšný
hasičský ples, jediný v místní části za
celou plesovou sezonu. Jako vždy
nám k tanci hrála hudba Melodik
Šternberk.
Jak běžel plesový večer…..
20,00 hod. oficielní zahájení, 21,00 hod. –
soutěž
pro
silné
plíce
v nafukování
ochr.pomůcek, 22,00 hod. -taneční show (mladí
hasiči SDH Droždín předvedli tematický tanec
„Starci na chmelu“), ve 20,30 hod. soutěž
„BANANA DANCE“, kdy páry tančí na hudbu,
dokud nezlomí banán v ústech, ve 23,00 hod.
tombola -1.cena bylo DVD přehrávač od
firmy ELEKTRO SPÁČIL a dalších 20 cen. Ve
24,00 hod. scénické představení „Kráska a
zvíře“ - a k tomu ještě bez závoje, které sklidilo
úspěch. V 01,00 hod. soutěž v oblékání
partnerek do hasičského neoprénového obleku.
Ples byl úspěšně ukončen za svítání v 06 ,00
hod. Účast cca 70 hostů a přátel dobré zábavy.

-16.2. výborová schůze
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-17.2. odjezd na týdenní pobyt do Jeseníků na Karlov. Celkem 8 hasičů + 2 další. Dne 19.2.
náhle skonal na zimním pobytu náš bratr Martin Cvoliga
-23.2.pohřeb bratra Martina Cvoligy, čestná stráž hasičů i účast dalších hasičů
-2.3. výborová schůze
-7.3. účast členů na přípravě cvičení montáže systému AQUA BARRIERE na řece Bystřici
v Olomouci, kde jsme zajišťovali logistiku

10.3.2007 v místní Hospodě u Martičky za účasti cca 100 přítomných „Dětský karneval“.

K dětem se přidalo i 6 dospělých, soutěže pro děti, volby nejkrásnější masky, tombola. Diskotéku zajišťoval bratr Lisa. Spokojenost jak na straně pořadatelů tak i účastníků.
-16.3. výborová schůze za účasti členů zásahové jednotky, zvolen nový velitel jednotky bratr
Tomáš Řezníček, novým strojníkem bratr Martin Bocan
-14. dubna sběr železného šrotu
-1.5. stavění májky v prostoru hřiště za prodejnou
-19.5. okrsková soutěž ve Chválkovicích
-2.6. kácení máje a 11. ročník nohejbalového turnaje na hřišti za prodejnou. Občerstvení zajištěno. Večerní zábava se nekoná, proběhne až v rámci oslav 115 let místního SDH.
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov zahájil jarní přípravu
zápasy na venkovních hřištích. První přípravný zápas jsme sehráli na
Sv.Kopečku s místním mužstvem. Oba týmy nebyly kompletní, ale i přesto
jsme vyhráli v poměru 10 : 4 . Dalším přípravným zápasem bylo utkání
s mužstvem Bystrovan ve kterém jsme prohráli 4 : 2. Příčinou prohry
byla předcházející účast některých členů mužstva na akci „Tvarůžkové
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hody“ v hostinci U Martičky v Radíkově. V prvním mistrovském utkání jara zvítězil Radíkov
nad Sv. Kopečkem 4:2, kdy 2 branky vstřelil a na jednu nahrála nová posila Jirka Otava.
Do nastávajících jarních bojů přeji mužstvu bojovného kolektivního ducha, chladnou hlavu a dobré výsledky.
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2006/2007
DATUM
UTKÁNÍ
(jaro)

31.03.
08.04.
14.04.
20.04.
28.04.
04.05.
12.05.
18.05.
26.05.
31.05.
09.06.
14.06.

HOSTÉ

DOMÁCÍ

SK Kopeček
Radíkov
FC Periol
Radíkov
A Bystrovany
Radíkov
Prima Reality
Radíkov
Sokol Horka A
Radíkov
Dědečci
Radíkov

Radíkov
M-Contakt
Radíkov
Veterán Hlubočky
Radíkov
Real Lazar
Radíkov
Step a Style
Radíkov
FC Liverpool
Radíkov
Pošta

VÝSLEDEK
PODZIM
2006

0:3
5:1
3:1
1:4
6:1
5:2
3:1
2:4
4:4
3:2
5:1
5:2

VÝSLEDEK
JARO 2007

2:4

/mn/

INZERCE
K velikonočním nákupům vás zve personál místní
prodejny. Na vaši návštěvu se těší vedoucí prodejny
paní Kohoutková se svou kolegyní.
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