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

Stavění májky
2007
V Olomouci - Radíkově

I v letošním roce se sešla parta
nadšenců převážně členů z řad
místního Sboru dobrovolných
hasičů, aby pro radost místních
obyvatel postavili májku.
Obnovená tradice je symbolem
přicházejícího jarního období…
Poděkování patří všem, kteří se o
tradici zasloužili.
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
3.4.2007 - 15. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-projekt Kellnerova s.r.o.,
polyfunkční dům
-veřejné
zakázky
717
„Kanalizace Radíkov, dodatek č.1“
-veřejná zakázka č.707Investiční úvěr pro město
Olomouc
-bytové záležitosti, nájem
bytů
-prodej domů
-rozpočtové změny 2007
-II.etapa protipovodňových opatření
-stezka pro in line bruslení
-přechod Velkomoravská
-nové smlouvy na zajištění zpětného odběru
elektrozařízení
-cyklostezka Chválkovice-Samotišky, změna povrchu komunikace
-MPO, koncepce činnosti na r.2007-2010
-plán činnosti odd.cestovního ruchu na r.2007
-bývalé autobusové nádraží, další postup
-organizační záležitosti
-stav požární ochrany SmOl
-akciové společnosti s účastí města, delegování
zástupců
17.4.2007 - 16. RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2007
-výsledky hospodaření SmOl za rok 2006
-parkovací objekty v centru
-zadání změn č.XVII ÚPnSÚ Olomouc
-plochy pro bydlení
-program regenerace MPR
-Komise městských částí, odvolání a jmenování
nových
-hospodaření městského letiště Olomouc
-PZ Šlechtitelů
-předzahrádky
-Bezbariérová Olomouc, záměr r.2008
-odtahy vozidel
-ceny města Olomouce
-smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
-vnitřní předpisy k veřejným zakázkám
-návrh programu jednání ZMO dne 15.5.2007
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2.5.2007 – 17. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-Aquapark, koncesní řízení
-bytové záležitosti
-prodej domů
-rozpočtové změny roku 2007
-cyklostezka Bystřička
-rozvoj MHD
-most u Kojeneckého ústavu
-aktualizace analýzy rizik SmOl
-kompostárna
-tržní řád
-zahraniční služební cesta Štrasburk
-jednací řád ZMO
-žádost Knihovny města Olomouce
15.5.2007 – 18.RMO
- majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-prodej domů
-rozpočtové změny 2007
-lokality pro odstav autobusů
-Olomouc-Ragion card
-předzahrádky
-zvláštní užívání komunikací
-umístění lunaparku
-zvýšení sazby za dovoz stravy
-soutěž o nejkrásnější květinovou
výzdobu
-Čechovy sady, sociální zařízení
-rozvoj výstaviště Flora
-žádost TSMO a.s.
14.5.2007 – 4. ZMO
-kontrola usnesení
-rozpočtové změny 2007
-úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou
-výsledky hospodaření SmOl
-majetkoprávní záležitosti
-prominutí pohledávek
-prodej domů
-regenerace panelového sídliště
Úzké díly
-zadání změn územního plánu
-program regenerace MPR
-ceny města Olomouce
-bezbariérová Olomouc, záměry
r.2008
-jednací řád ZMO
-rozvoj MHD
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dových zpráv zpracovávaných
zastupitele před jednáním ZMO.

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 důvo-

pro

/zv/

Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
-schválení rozpočtu KMČ na rok 2007
Duben 2007
-RMO jmenovala nové složení KMČ č.21 OlomoucRadíkov
-poděkování končícím členům p.Schwarzovi a p.Smetanovi
-volba místopředsedy KMČ a tajemníka
KMČ
-seznámení s novým Statutem KMČ
-došlá a odeslaná korespondence
-kontrolní dny na stavbě kanalizace, informace
-zajištění projektantů na domovní přípojky
občanů
-jednání s TSMO a.s. o zajištění sběrových sobot, akce bioodpad, svoz z chatových lokalit
-plakátovací válec, nutná oprava
-jednání s odborem ŽP Magistrátu ve věci
havárie na kabelu ČEZu u TV vysílače
-projednání dopisu občana Radíkova
-problematika opravy kapličky Církve československé husitské ve Velké Bystřici

Květen 2007
-došlá korespondence
-kontrolní dny na stavbě, pořádek na stavbě, prašnost
-zajištění obnovy oplocení dolního hřiště
-přípravy oslav 115 let SDH Ol.-Radíkov
-zajištění projektantů kanal.přípojek
Plán jednání KMČ v roce 2007
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.
Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
Jednání je v úvodní části veřejné.
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách

www.olomouc.eu/radikov
/zv/

AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ POKRAČUJE …
S ohledem
na
převážně
suché
počasí
doprovází
výstavbu kanalizace prašnost od
pojíždějících aut zhotovitelů. Ne
vždy jsou vozovky bez prachu a
mnohdy situaci zhoršují i řidiči
osobních aut, kteří projíždějí
stavbou nepři-měřenou rychlostí.
Staveb-ní firma Horstav spol.
s r.o. Olomouc zapojila aktivně
do prací i firmu INSTA s.r.o.
Olomouc, která bude realizovat
kromě již dříve uvedených prací
i 120 přípojek na hranici parcel
RD.
Každou středu až na výjimky
probíhá kontrolní den stavby, na
kterém řeší dodavatelé vyskytPostup prací na kanalizaci si kontroluje i zástupce budoucího provozovatele Středomoravské vodárenské a.s., p.Spáčil. Doprovází Ing. Cielecký
z firmy Horstav spol. s r.o.
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nuvší se problémy a případné změny na kanalizačních větvích s investorem a projektantem. KMČ
uplatňuje případné požadavky občanů i připomínky k pořádku na stavbě tak, aby i v těchto ztížených
podmínkách mohlo být zabezpečeno sečení zelených ploch TSMO a.s. a přístup občanů ke svým
nemovitostem.
Dochází ke změnám
oproti původnímu harmonogramu
stavby.
S touto
skutečností se dalo počítat,
neboť extrémní podmínky
(někde jíl a bahno, na
jiných ulicích skalní podloží)
ovlivňují
denní
výkon
pokládky potrubí. KMČ
požaduje po dodavateli
přípojek alespoň orientační
plán realizace přípojek, aby
občané měli informaci, kdy
bude jejich ulice opětovně
rozkopaná. Při přípojkách
půjde o příčné překopy,
které zcela jistě ovlivní
přístupy k RD.
Upozorňujeme občany,
že KMČ zveřejňuje povolené uzávěry místních komuObtížnou situaci při uzávěrách komunikací zvládají i řidiči MHD
nikací jednak při pondělním
hlášení místního rozhlasu, dále ve vývěsce na zastávce MHD a v místní prodejně SANA. Uzávěry
komunikací jsou zveřejňovány na webových stránkách Statutárního města Olomouce i na stránkách
KMČ č.21 Olomouc-Radíkov.
/zv/

JMENOVÁNÍ NOVÉ KMČ č.21 OLOMOUC - RADÍKOV RADOU MĚSTA OLOMOUCE…..
Rada města Olomouce na svém 16. jednání dne 17.dubna 2007 odvolala členy bývalých KMČ ve
městě Olomouci a na základě návrhů politických stran a případně bývalých komisí jmenovala členy
nových KMČ v celé městě Olomouci. Do čela KMČ č.21 Olomouc-Radíkov byl RMO jmenován
Ing.Zvěřina Jan, dále za členy KMČ byli schváleni: Ing.Bednář Jan, Ing.arch.Obenaus Milan, p.Mazáč
Jiří, paní Pospíšilová Věra, paní Prášilová Františka a Ing.Rešl Miroslav.
Nově schválená KMČ se sešla na jednání dne 20.4.2007 a na svém jednání mimo jiné schválila na
funkci místopředsedy KMČ Ing.Bednáře a za tajemníka KMČ pana Ing.arch.Obenause. Komise se
bude scházet dle ročního rozpisu termínů. Úvodní část jednání KMČ jsou veřejná a mohou se ho
účastnit i občané.
Určitých změn doznal i Statut KMČ, který byl schválen RMO dne 23.1.2007.
Pro připomenutí náplně činnosti a povinností KMČ zveřejňujeme Statut a Jednací řád v plném znění.

STATUT KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Komise městských částí (dále jen KMČ) zřizuje a ruší Rada města Olomouce (dále jen
RMO), ve smyslu ustanovení Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a ve znění pozdějších předpisů,
a to za účelem získávání místních znalostí pro rozhodování RMO a pro lepší informovanost
občanů města Olomouce o práci RMO.
1. KMČ je poradním a iniciativním orgánem RMO.
2. V jednotlivých KMČ může pracovat 7-11 členů. Na základě písemných návrhů volebních
stran zastoupených v Zastupitelstvu města Olomouce jmenuje členy komisí RMO.
3. Člena KMČ může navrhnout i KMČ formou vlastního návrhu.
4. V KMČ mohou pracovat výhradně občané Olomouce, kteří mají v příslušné městské části
trvalé bydliště.
5. RMO členy KMČ jmenuje i odvolává.
Radíkovský informační zpravodaj 3/2007
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6. Předsedu KMČ jmenuje RMO.
7. Na přímé vyžádání RMO nebo z vlastní iniciativy předkládají KMČ písemná stanoviska
nebo návrhy, týkající se příslušné městské části, zejména k těmto oblastem:
a) nakládání s majetkem města;
b) plánování investičních akcí;
c) územně plánovací dokumentaci;
d) otázkám bezpečnosti;
e) protipovodňovým opatřením;
f) životnímu prostředí, pořádku a čistotě;
g) stavebnímu řízení cestou majetkoprávního odboru zastupujícího SmOl ve správním
řízení.
8. KMČ spolupracují :
a) se členy Zastupitelstva města Olomouce;
b) s odbornými komisemi RMO;
c) s odbory Magistrátu města Olomouce;
d) s organizacemi založenými nebo zřízenými městem a dalšími orgány města;
e) s městskou policií;
f) se sborem pro občanské záležitosti;
g) s pověřenými členy RMO.
9. Zápis z jednání komise i s usnesením pořizuje tajemník KMČ. Správnost zápisu potvrzuje
svým podpisem předseda nebo člen KMČ pověřený předsedou řízením jednání. Zápis
z jednání obdrží každý člen KMČ.
10. Zápis s přesným členěním na usnesení, požadavky, návrhy, náměty a další případné ilustrační a obrazové materiály předá a osobně projedná předseda KMČ s pracovníkem
MmOl garantujícího činnost KMČ v termínu do týdne po jednání komise. Pro zrychlené
informování může být využito emailového spojení, na něž bude ale vždy navazovat setkání osobní. Pracovník MmOl vyřizuje konzultované požadavky dle závažnosti operativně, výsledky sděluje KMČ v písemné formě do měsíce. Pokud KMČ řeší určitou problematiku přímo s příslušnými odbory MmOl a na místě není odpovědný pracovník
MmOl, obě strany jej budou o výsledcích neprodleně informovat.
11. Korespondence vedená jednotlivými KMČ se eviduje pod jednacími čísly v knize pošty.
12. Rozpočet pro KMČ schvaluje ZMO v rámci celkového rozpočtu SmOl. Nejpozději do
března schválí KMČ plán účelného čerpání přidělených finančních prostředků na příslušný rok dle stanovených kritérií. Na základě konzultovaného a schváleného požadavku
KMČ zajistí pracovník odpovědný za práci komisí vystavení objednávky. Zakázku přebírá KMČ v součinnosti s odpovědným pracovníkem MmOl nebo zástupci organizací založenými nebo zřízenými SmOl. Správnost faktury parafuje KMČ a předá k proplacení odpovědnému pracovníkovi MmOl, který pravidelně kontroluje čerpání přidělených ročních
limitů.
13. KMČ jako poradní a iniciativní orgány RMO nemají právní subjektivitu, a proto objednávky nevystavují.
14. Stanovisko KMČ vyžádané RMO nebo jinými orgány města se vždy přikládá
k materiálům pro jednání RMO.
15. Podmínky pro činnost KMČ zajišťuje pověřený člen RMO prostřednictvím pracovníka
MmOl garantujícího práci KMČ, ve spolupráci s tajemníkem MmOl a Správou nemovitostí Olomouc a.s.
16. Termíny a místa jednání KMČ jsou zveřejňovány na začátku roku v Radničních listech,
na internetových stránkách města i jednotlivých komisí, ve vitrínách KMČ a od měsíce
k měsíci jako poslední bod ve veřejných zápisech z jednání KMČ.
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17. Nejpozději do 7 dnů po konání jsou zápisy z jednání KMČ vyvěšovány ve vitrínách
KMČ, na internetových stránkách SmOl, popřípadě na samostatných internetových stránkách jednotlivých komisí.
18. Členové RMO se mohou účastnit jednání KMČ s hlasem poradním.
19. Jednání KMČ jsou veřejná, pokud KMČ nerozhodne jinak.
20. Za dodržování statutu a jednacího řádu je odpovědný předseda KMČ. Případné přestupky
řeší na návrh pověřeného pracovníka pro práci KMČ RMO.
21. Pracovník MmOl pověřený prací KMČ svolává porady předsedů minimálně dvakrát za
rok, podle potřeby i častěji.
22. Za činnost v KMČ náleží každému členovi půlroční odměna . Za každou neúčast je odměna krácena poměrným dílem, pokud však je účast člena na schůzích nižší jak padesát procent, nárok na odměnu v daném půlroce zaniká.
23. Tento statut KMČ schválila RMO a doplnit nebo pozměňovat jej může opět pouze ona.
24. RMO zřizuje tyto KMČ:
1. Černovír – Hradisko
15. Nové Sady
2. Droždín
16. Nový Svět
3. Hejčín
17. Olomouc - střed
4. Holice
18. Olomouc - západ
5. Chomoutov
19. Pavlovičky
6. Chválkovice
20. Povel
7. Lazce
21. Radíkov
8. Lošov
22. Řepčín
9. Nedvězí
23. Slavonín
10. Nemilany
24. Staré Hodolany
11. Tabulový Vrch
25. Svatý Kopeček
12. Neředín
26. Topolany
13. Nová Ulice
27. Týneček
14. Nové Hodolany
25. Přílohou tohoto statutu je územní vymezení hranic KMČ ulicemi podle seznamu, informace o
místech jednání jednotlivých komisí.
JEDNACÍ ŘÁD KMČ
1. Na základě ročního rozpisu – plánu jednání se KMČ scházejí jedenkrát měsíčně. Výjimku
mohou tvořit prázdninové měsíce červenec a srpen.
2. Předseda KMČ je povinen svolat do týdne jednání komise, pokud jej o to písemně požádá
více jak jedna třetina členů nebo vyžadují-li to závažné okolnosti.
3. Jednání KMČ řídí předseda nebo pověřený člen komise.
4. Pokud je člen KMČ na projednávané věci osobně zainteresován, je povinen to ostatním
členům komise oznámit.
5. KMČ je usnášení schopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů komise.
6. O předložených návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly navrženy. Je-li přijat jeden
z návrhů, o dalších se již nehlasuje. Výsledky hlasování se zaznamenají do zápisu.
7. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů KMČ.
/zv/

ROZPOČET KMČ Č.21 OLOMOUC-RADÍKOV NA ROK 2007
KMČ na svém jednání dne 20.4.2007 projednala a schválila plán čerpání přidělených prostředků.
Prostředky budou vynaloženy takto:
Radíkovský informační zpravodaj 3/2007
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- vydávání Radíkovského informačního zpravodaje, novoročenky
- opravy a rozšíření místního rozhlasu
- oprava jezevčíka z dětského hřiště
- obnova oplocení hřiště za prodejnou SANA
- obnova oplocení na horním hřišti
- podpora oslav 115 let místního SDH
- jiné drobné opravy majetku města
- oprava chodníku ul.Na pevnůstce pro kontejnery
- oprava vánoční výzdoby
- drobné nákupy

33 000,-Kč
10 000,-Kč
3 000,-Kč
30 000,-Kč
40 000,-Kč
15 000,-Kč
13 000,-Kč
20 000,-Kč
15 000,-Kč
1 000,-Kč

V případě jiných nutných požadavků a jejich kladném projednání na zasedání KMČ může být rozpočet přerozdělen za dodržení limitní částky přidělené rozpočtem města Olomouce.

SBĚROVÉ SOBOTY – JARO 2007…….
V sobotu dne 14.dubna 2007 zabezpečili místní hasiči sběr starého železného šrotu. I když se tentokráte kontejner ani zcela nenaplnil, přesto s ohledem na příznivou výkupní cenu byli hasiči s výdělkem za odvedenou práci spokojeni.
Klasická sběrová sobota na objemný komunální odpad zvedla i tentokráte dostatek zájemců o
odložení nepotřebných věcí. Občané, chataři i chalupáři se zbavili nepotřebných věcí i bioodpadu.
Svoz bioodpadu byl zahájen až 30.dubna 2007. U bioodpadu se svozovým dnem stalo každé pondělí v době od 16,00 -18,00 hod. Stanoviště kontejnerů je na točně autobusů vedle trafostanice. Věříme že i tentokráte bude tato služba plně využívána nejen občany, ale i chataři a chalupáři. Přítomen
je i pracovník TSMO a.s. a zájemci si musí odpad dle pokynů obsluhy do kontejneru uložit sami. Je
možno odevzdat neznečištěné dřevo, větve z prořezávek stromů (nikoliv pařezy), dále plevel, zesečenou trávu, shnilé ovoce a zeleninu. Shrabaná tráva nesmí obsahovat kamení.
Svoz běžného komunálního odpadu z chatových lokalit byl 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 v tuto dobu neodkládejte.
/zv/

Počasí
Počasí je pro mnoho našich aktivit rozhodujícím faktorem a v posledních letech nám připravilo nejedno překvapení a to většinou nemilé. Uplynulý mimořádně teplý podzim a následně i zima je toho dokladem. Přestaly fungovat všechny pranostiky ověřené předchozími generacemi. Letošní leden přeO
konal všechny dosavadní známé rekordy. Průměrná teplota ledna byla + 4,3 C, od pětiletého normáO
O
O
lu se liší o + 5,1 C a od pětadvacelitého o +7,3 C. Maximální teplota byla 10.1. odpoledne +14,4 C,
O
O
minimální – 8,5 C dne 26.1. večer. V únoru byla průměrná teplota + 4,2 C, maximální teplota byla +
O
O
10,6 C dne 14.2. a minimální – 2,1 C 24.2. ráno. Jasný byl jen jeden den, zatažených 14, srážkových 16 a mrazových jen 5, se souvislou sněhovou pokrývkou jen 2. Březen měl průměrnou teplotu +
O
O
O
7,2 C, maximum + 20,4 C dne 13.3. , minimum – 2,4 C dne 5.3. Jasných dnů bylo 5, zatažených
O
11 a to i srážkových, s mlhou 2. Duben měl průměrnou teplotu + 12,3 C, srážkově byl s 0,4 mm na 1
O
O
% normálu. Maximální teplota 25,6 dne 28.4., minimální – 0,6 C dne 5.4. Jasných dnů 12, což je
245 % normálu, zatažený 1, srážkové 2, mrazový 1, letní 2. Duben byl nejextrémnější jak v minimu
srážek, tak v teplotě. Květen se zatím jeví jako příznivý jak v teplotách, tak ve srážkách, ale nechvalme den před večerem…..
/jb/

Víte, že . . . .
……..již od poloviny dubna je na hřišti za
prodejnou SANA docela sportovní atmosféra. To se již ty netrpělivé trojice místních hráčů nohejbalu připravují na
11.ročník nohejbalového turnaje……
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………úprava plochy pod tělocvičným
mnohoúhelníkem na dětském hřišti u prodejny byla provedena TSMO a.s., a to
s ohledem na požadavek příslušné normy,
jak nám na dotaz sdělila Ing.Štěpánková
7

………oživení trhu s nemovitostmi v ČR
zasáhlo i městskou část Radíkov. Agenty
realitních kanceláří se to tady na místní
poměry jen hemží a některé rodinné domy, ale i chaty mění své majitele…….
………v sobotu 14.dubna byl na zásah
spojený s poskytnutím rychlé lékařské
pomoci vyslán vrtulník letecké záchranné
služby. Po několika letech tak opětovně
vrtulník přistál na točně autobusů MHD.

-vedoucí oddělení veřejné zeleně odboru
ŽP Magistrátu…..
………..velice hezká májka, kterou opět
v pravé poledne na 1.máje postavili místní
hasiči, byla neznámými „vtipálky“ skácena
a ukradena. Bohužel krásný symbol jara a
obnovená tradice, která po celý měsíc
vždy dotvářela kolorit této městské části,
se stala terčem vandalů, kteří dokáží jen
ničit …….
………poškozený jezevčík, který byl na
opravě v dílně kde se narodil (P centru) se
již vrátil k radosti dětí opět na své místo na
dětském hřišti. Jen se mu tam pobyt oproti
příslibu cca o 2 měsíce prodloužil…….

Zásah záchranářů byl úspěšný a postižený
po poskytnutí prvotního ošetření byl vrtulníkem transportován do Olomouce……..
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
v červnu
Jan Krumpholc, František Procházka, Ludmila Malíková,
Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Zdeňka Smrktová,
Jindřich Melcer, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár
v červenci
MUDr. Jana Stříbrnská, Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Věra Obenausová
v srpnu
Hana Koutná, Stanislav Nádeníček, Ludmila Podlasová,
Vojtěch Šubrt, Josef Eichler, Helena Rozsárová
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 manželům Šimkovým (ul.U Skalky) k narození syna
Ladislava. Přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé radosti.

Radíkovský informační zpravodaj 3/2007
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Svatební oznámení:
Novomanželům Michaele a Milanovi Špručkovým do dalšího společného života přejeme hodně lásky
a spokojenosti.
/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 provádět ověřování dokladů.
1) Obracíme se na všechny místní řidiče, aby na
komunikacích v městské části Radíkov jezdili sníženou
rychlostí s ohledem na jejich současný stav.
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.
3) KMČ vás upozorňuje, že aktuelní plán uzávěrek místních
komunikací je vyvěšen v prodejně potravin, ve vývěsce u
zastávky MHD nástup a k nahlédnutí na detašovaném
Pan David Kundel
pracovišti.
4) KMČ se obrací na pejskaře, kteří chodí se svými psy na procházku po obci, aby laskavě
po svých miláčcích uklízeli.
5) Opětovně upozorňujeme občany na povinnost označení svých nemovitostí orientačním
a popisným číslem. S ohledem na změny doručovatelek pošty je žádoucí mít na poštovní schránce raději i jméno.
6) 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/

7) Místní pobočka Městské knihovny Olomouc, příspěvkové organizace 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.
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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:
Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely
č.411/2005Sb.
§ 67
Speciální označení vozidel a osob.
(1) Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou (dále jen "označení O 1") nebo označení vozidla
řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen "označení O 2") nebo označení vozidla praktického lékaře ve službě stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby,
které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo
od oprávněného orgánu v zahraničí.
(2) Označení O 1 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou
hluchotou nebo III. stupně podle zvláštního právního předpisu. 24) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníku motorového vozidla, kterému byly
přiznány mimořádné výhody II. stupně z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
(3) V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením O 1 a praktičtí lékaři ve službě podle odstavce 1 dodržovat zákaz
stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky "Zákaz stání"; přitom nesmí být ohrožena
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(4) Označení vozidla O 1 lze použít pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem označení O 1 vydaného podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly
přiznány mimořádné výhody podle zvláštního právního předpisu 24) , které ji opravňují k užívání vozidla s označením O 1.
(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O 1
vjíždět i tam, kde je značka "Zákaz vjezdu" omezena dodatkovými tabulkami "JEN
ZÁSOBOVÁNÍ", "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ", "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" a "MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHY".
(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O 1
vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou "Pěší zóna".
(7) Na vyhrazené parkoviště pro vozidlo označené znakem O 1 je vozidlům bez označení O 1 vjezd zakázán.
(8) Silniční správní úřad může na základě žádosti osoby, které bylo vydáno označení O
1, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle zvláštního právního předpisu 25) . Silniční správní úřad vykonává podle zvláštního právního předpisu 1) dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště.
(9) Osoby nevidomé a hluchoslepé používají jako speciálního zařízení hole.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví druhy a provedení speciálních označení vozidel a osob.
Lenka Prošková (tisková mluvčí MPO)
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Klub důchodců Radíkov informuje
Počátkem dubna oslavila s námi v klubu své 70.narozeniny
paní Nepistolová, taktéž nás navštívila nová vedoucí sociálního odboru paní Mgr. Jana Tomášková. Na 18.dubna jsme si
naplánovali prohlídku Arcidiecézního muzea, kde byla výstava
Brandlových obrazů ze 17. a 18.století spojena s odborným
výkladem o mistrovi, jeho životě a vystavovaných obrazech.
Rovněž jsme si zde prohlédli obrazy, ornáty, kalichy a sochy
nashromážděné olomouckými biskupy a arcibiskupy.
V hojném počtu jsme se účastnili setkání olomouckých klubů seniorů ve Slavoníně, kde hrála
živá hudba, byla tombola a vše co k dobré zábavě patří. 25.dubna jsme slavili 60.narozeniny
paní Třískové. Dne 2.května pořádal Magistrát města Olomouce, sociální odbor zájezd na
přehradu Dlouhé Stráně, kterého se účastnilo 10 členů našeho klubu. V divadle jsme se
dobře bavili na slavném muzikálu „Hello Dolly“ a 16.května jsme oslavili malým pohoštěním
svátek matek.
Během měsíců květen a červen se po schválení MmOl. Ujala předsednictví Klubu seniorů za
nemocnou paní Prášilovou paní Anička Rešlová. Zajisté bude dál činnost klubu pokračovat
k radosti a spokojenosti všech. Na setkání se všemi seniory se těší vedení KD.
/fp, ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
-14.dubna zabezpečili hasiči tradiční sběr železného šrotu. Kontejner se podařilo naplnit a
odměnou pro členy, kteří se do práce zapojili byl osvědčený guláš, který nám nachystal
Ivan Foukal. Spokojen s příjmem byl i hospodář SDH bratr Bernard.
-20.dubna byl Krajskou HZS vyhlášen poplach v 6,40 hod. Zásah byl iniciován místním občanem, kterému vylezla kočka na vysoký strom v blízkosti ul.Na Suchých loukách a nemohla
slézt. Zásahu se účastnilo 6 členů místního SDH a dojeli i profesionální hasiči s výsuvným
žebříkem. Pro veliký sklon terénu nešlo žebřík využít, a tak byl zásah ukončen v 8,10 hod. A
tak se zrodil specializovaný tým SDH Radíkov zvaný „kočičí komando“..
-Již letitou tradicí se na prvního máje stalo stavění májky u hřiště za prodejnou. I tentokráte
se sešlo dostatek členů místního SDH, ale pomohli i příchozí. Navíc proti roku minulému
přálo počasí. Zatím co část hasičů se věnovala přípravě májky, ti ostatní zase úklidu ve
zbrojnici. A jelikož se blíží i oslavy 115 let místního SDH, tak se i pořizovala fotodokumentace techniky a výstroje.
-Bohužel májka vydržela jen do
konce týdne, kdy dle agentury
„j.p.p.“ skácení provedli výrostci
z Bukovan. Asi mají ze svého
úspěchu radost, ale časy, kdy
se lidé měsíc střídali u májky a
tuto hlídali, jsou pryč. Běh
života dnešní doby jde jiným
směrem. A tak asi příští rok
zůstane bez májky, neboť hasiči
se nehodlají dřít pro škodolibou
radost
-V sobotu 12. května se družstvo místního SDH účastnilo
prvního
kola
soutěže
ve
Chválkovicích. Soutěžilo celkem 5 družstev a to v disciplíně
Příprava základny Radíkova na okrskové soutěži ve Chválkovicích
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- štafeta 4x100m, 100m překážek a požární útok. Naše družstvo mělo třetí nejlepší čas
v útoku, ale slabší byly překážky a tak se celkově naše družstvo umístilo na pátém místě.
Rozdíly v časech byly sekundové. Starosta SDH ohodnotil dobrý přístup družstva i podaný
výkon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V sobotu 2.června a neděli 3.června 2007: se uskuteční již 11.ročník nohejbalového
turnaje a kácení máje bez máje…

Program sobota:

Program neděle:

8,00 hod.presentace týmů nohejbalového turnaje
8,30 hod. první zápas turnaje
16,30 hod. předpokládané finále
19,30 hod. vyhlášení nejlepších a kácení májky
20,00 hod. posezení u reprodukované hudby
12,00 hod. „Den poté aneb kdo nemá dost !“

Občerstvení zajištěno: Pivo ZUBR, víno nealko, makrely, kabanos, grilovaný bůček……….
Pořadatelé se těší na hojnou účast místních i příchozích.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V plném proudu jsou i přípravy oslav 115 let založení místního Sboru dobrovolných hasičů
v Radíkově, které se konají pod patronátem primátora Statutárního města Olomouce pana
Martina Novotného.
/km/

Sport
Týmu fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov se na jaře ve skupině
daří docela dobře. Dvě prohry a pět výher, z toho tři na hřištích soupeřů
jsou dobrou vizitkou místního mužstva.
Pět kol před koncem tohoto ročníku se dá říci, že mužstvo se pohybuje
v klidných vodách. Ale přesto, každá další výhra potěší a zvedne sebevědomí mužstva……
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2006/2007
DATUM
UTKÁNÍ
(jaro)

31.03.
08.04.
14.04.
20.04.
28.04.

HOSTÉ
SK Kopeček
Radíkov
FC Periol
Radíkov
A Bystrovany
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DOMÁCÍ
Radíkov
M-Contakt
Radíkov
Veterán Hlubočky
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2006

VÝSLEDEK
JARO 2007

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

2:4
3:1
2:4
12 : 4
7:2
12

04.05.
12.05.
18.05.
26.05.
31.05.
09.06.
14.06.

Radíkov
Prima Reality
Radíkov
Sokol Horka A
Radíkov
Dědečci
Radíkov

Real Lazar
Radíkov
Step a Style
Radíkov
FC Liverpool
Radíkov
Pošta

5:2
3:1
2:4
4:4
3:2
5:1
5:2

6:4
3:1
2:4

/mn/

INZERCE
Konec jara a příjemné teplé počasí opět obnovilo sezónu
podvečerního grilování. Na své chaty a chalupy se vracejí
jejich majitelé. Vedoucí prodejny spolu se svou kolegyní vás
všechny zve k nákupům do místní prodejny. Podpořte i vy
svými nákupy ekonomičnost provozu této naší prodejny, kterou si občané, ale i chataři a chalupáři
zbudovali vlastním přispěním v letech 1988-2000.
Na vaši návštěvu se těší vedoucí prodejny paní Kohoutková se svou kolegyní.
Nabídka projektu na KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST:
Autorizovaný technik-projektant pan Jan Andrés, projekce inženýrských sítí, Füngerova 12, 772 00
OLOMOUC, nabízí své služby v podobě zpracování nutné dokumentace na kanalizační přípojky a
vyřízení příslušného povolení.
Projekt kanalizační přípojky - neveřejná část bude obsahovat:
- tři provedení (složky, resp. paré projektu)
- kompletní vyřízení územního souhlasu – Magistrát města Olomouc
Cena projektové dokumentace: 1000 Kč.
Upozornění: Při zaměření bude proti potvrzení vybrána záloha 500 Kč.
Součástí projektové dokumentace je i vyřízení, resp. získání veškerých podkladů pro vydání tzv.
územního souhlasu (nahrazuje od 1.1.2007 stavební povolení a je bez poplatků)
Zejména se jedná o:
- vyjádření správců inženýrských sítí
- odsouhlasení projektu provozovatelem kanalizace
- projednání souhlasu s dotčením pozemku, který není ve vašem vlastnictví
Vše je v ceně projektové dokumentace. Jinými slovy, veškeré vyřizování a kontakt s jednotlivými
úřady provede projektant. Zájemce o projektovou dokumentaci vyřízené doklady obdrží buďto písemně nebo osobně. Tím mu tedy odpadne zdlouhavé a časově náročné běhání po úřadech!!!
V případě zájmu o zpracování projektové dokumentace se nahlaste na konkrétní termín:
- operačnímu pracovníkovi p. Petru Markovi který Vás v nejbližší době navštíví osobně a nabídne vám konkrétní termín návštěvy projektanta !
- volejte přímo projektanta p. Jana Andrése
mobil 777 343 057 – vlastní zaměření kanalizační přípojky
Nabídka komplexní služby: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Ing. Vladimír Vaca - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Kubíčkova 349/3, 779 00
Olomouc
Tel. 585 226 429, Mobilní tel. 608 621 265
• zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky, případně i vodovodní přípojky
• součástí projektové dokumentace je i vyřízení, resp. získání veškerých podkladů pro vydání
tzv. územního souhlasu (nahrazuje od 1.1. 2007 stavební povolení a je bez poplatků). Jedná
se o: - vyjádření správců inženýrských sítí
- odsouhlasení projektu provozovatelem kanalizace
- projednání souhlasu s majitelem dotčeného pozemku, který není ve
vašem vlastnictví
• komplexní vyřízení územního souhlasu – Magistrát města Olomouce
• veškeré vyřizování a kontakt s jednotlivými úřady provede projektant.
Celková cena 1 000 Kč. Vaši objednávku přijmu telefonicky, písemně na mojí adresu, nebo můžete
vyplnit přiloženou objednávku a předat ji vždy v pondělí v úřední hodiny na detašovaném pracovišti
v Radíkově.
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KMČ upozorňuje, že občané si mohou zajistit jakéhokoliv jiného projektanta /stavaře/ dle vlastního
výběru. Jde o smluvní vztah mezi občanem a projektantem.

Technické služby města Olomouce a.s. ul.Zamenhofova Olomouc hledají pracovníka
na úklid místních komunikací v městské části Radíkov. Nejlépe někdo z místních občanů. Nástup možný ihned. Podrobnosti sdělí vedoucí provozovny místních komunikací p.Zívala tel.588700042 nebo mobil 603 777957.

1892

2007

115 let
Sboru dobrovolných hasičů v Olomouci - Radíkově
Oslavy ve dnech 6. – 7 .července 2007 v Olomouci – Radíkově
se konají pod patronátem primátora Statutárního města Olomouce pana Martina Novotného
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc – Radíkov
za podpory KMČ č.21 Olomouc - Radíkov
vás zve na oslavy u příležitosti 115. výročí založení Dobrovolné jednoty hasičské v Radíkově.
PROGRAM :
Pátek 6. července 2007
9,15 - 9,30 hod. Presentace účastníků oslav na hřišti za prodejnou SANA
9.30-11.00 hod. Slavnostní schůze SDH v Olomouci - Radíkově-hřiště za prodejnou SANA (setkání všech
členů SDH a jejich hostů)
14.00-19.00 hod. Netradiční hasičská soutěž- vodní nádrž, louka u Doubku (nezvyklé pojetí soutěže s raftem
a překážkami)
Od 19,00 Vyhlášení výsledků soutěže a posezení s přáteli při reprodukované hudbě na hřišti za prodejnou SANA
Sobota 7. července 2007

Radíkovský hudební festival živé hudby „ Radíkovská proudnice“
10.00 - 13.00 hod. Peca Band (Country)
14.00 - 19.00 hod. Šternberanka (Dechovka)
Od 20.00 hod.
Afresch (Rock)
Celodenní vstupné 50,- Kč
Doprovodný program, bohaté občerstvení
Srdečně zvou pořadatelé
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