Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis z mimořádné schůze dne 25.2.2009
konané v 16.30 hodin v budově detašovaného pracoviště mmol Ol. Topolany
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu
1.Prezentace:
Předseda Martin Bednář zahájil schůzi
Přítomni členové KMČ: Vilímec, Vařeková, Bednářová, Spurná,
Poláková, Ing. Mohlerová, Bc.Půrová,
Hosté: Ing.Hopp, Mgr.Puhač a Ing.Gajdošová zaměstnanci mmol Olomouce a občané
Topolan.
2. Program schůze:
Hosté byli na mimořádnou schůzi pozváni proto, aby podali občanům vysvětlení a
zodpověděli případné otázky ohledně výstavby kanalizace a následných povrchových úprav.
Ing.Hopp informoval přítomné, že vypracovaný návrh plánu oprav se předkládá Radě města
Olomouce a ta, na svém zasedání rozhodne a schválí, které stavby budou realizovány. Dne
24.3.2009 bude předán radě města Olomouce „balíček prací“, aby vybrané stavby, popř.
opravy mohly být realizovány do konce roku 2009, pak dal prostor občanům, aby se zapojili
do diskuse.
1) p.Mazánek ml. se dotazoval na terénní úpravy před firmou Karoma, Ing. Gajdošová
na otázku sdělila, že plocha by se měla vrátit do původního stavu (na povrchu
makadan). Požadavek na úpravu povrchu plochy asfaltem, bude po kolaudaci
kanalizace součástí seznamu oprav o kterých bude rozhodovat Rada města Olomouce
(dále jen Rada)
2) Ing. Bezdíček se dotazoval, na opravu příjezdové cesty v ul. Třešňová, zástupci mmol
uvedli, že jsou 2 možnosti - buď oprava bude provedena odborem dopravy, která bude
bez PD a bude se o ni žádat odbor dopravy(půjde čistě o celoplošnou opravu povrchu
komunikace a v případě schválení této akce Radou města Olomouce realizace je
možná v tomto roce), nebo druhou možností je dát požadavek na odbor investic, který
zpracuje projektovou dokumentaci a bude se čekat na realizaci, kterou opět musí
zaštítit odbor investic (dlouhodobá záležitost). V druhém případě odbor dopravy bude
v rámci záchovné údržby pouze dosypávat výtluky, apod.
3) Mgr. Havran se dotazoval na opravu silnice v ulici U parčíku – bude v seznamu oprav
o kterých bude rozhodovat Rada.
4) Ing. Mohlerová a F.Mohler se dotazovali na opravu chodníku v ulici bří.Čapků ( u
domu p.F.Mohlera) a na terénní úpravy, Ing. Gajdošová sdělila, že - bod 4 - teren.
úpravy se musí řešit v rámci výstavby akce "Olomouc - rekonstrukce a dobudování
stokové sítě - II. část" - zajišťuje odbor investic.
5) MUDr. Loudová se dotazovala, proč se vše v Topolanech dělá pouze formou oprav a
nic se nedělá „pořádně“, otevřela otázku chodníků a silnice
6) Mgr. Puhač se k otázce jaký je postup při posuzování požadavků na odboru investic
sdělil, že všechny požadavky, které jsou pravidelně KMČ předkládány na konci
kalendářního roku jsou zařazeny do plánu, ale je vždy otázka finančních prostředků
na každý rok. O pořadí staveb, popř. oprav rozhoduje Rada.
7) p.Korchová se dotazovala na výstavbu příjezdové cesty a chodník ke hřišti.
8) Dle sdělení Ing. Hoppa „nové stavby a opravy„(chodníky, silnice..) řeší pouze odbor
investic a rozhoduje Rada.
9) P.Sláma se dotazoval jak se bude řešit na několika místech prasklý povrch silnice na
ulici Bílkova a jak se budou řešit „rygoly“ na ulici Bílkova, směrem od kaple při
vjezdu do Topolan a v zatáčce směrem na Hněvotín. Ing.Gajdošová sdělila, že - bod 9
- komunikace v ul. Bílková je ve vlastnictví Olomouckého kraje a správcem této
komunikace je Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), tento bod bude řešen na
schůzi KMČ 3.3.2009.

Zápis zapsala: Bc.Půrová
Správnost ověřil: Bednář

