Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 1. 2. 2011
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově
detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany
KMC26@olomouc.eu
Hosté: příslušník Městské policie, občané Topolan
Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bednář, Bednářová, Spurná, Korchová, Psota, Poláková, D.Vilímec,
R.Koutek a Půrová.
Omluvena: Ing. Marie Mohlerová
Předseda komise p. Martin Bednář seznámil (přečetl) členy KMČ s došlou poštou:
- Sdělení p. Vladimíry Brázdové, odbor majetkoprávní, MM Olomouce ve věci požadavků na
provedení údržby za rok 2010. Nové požadavky budou aktualizovány v roku 2011.
- Žádost p. Jitky Komoníčkové, odbor dopravy, MM Olomouce na opravy komunikací
(chodníky a vozovky). Komise odsouhlasila návrh na opravu chodníků a vozovky
ul. U parčíku a na ulici Nedbalova a bří. Čapků opravy vjezdů do rodinných domů
- Sdělení Ing. Petry Pospíšilové, odbor dopravy MMOl, ve věci trvalé úpravy provozu na
silnici II/448 ulice Tř. Míru v Olomouci, dopravní značení na 70 km v hodině.
Výdaje KMČ Topolany za rok 2010:
OS Topolínka 2.793,- Kč
SDH Topolany 5.362,- K
oprava plotu před Detašovaným pracovištěm v Topolanech 71.090,- Kč
chodníky a kontejnerové stání 142.486,- Kč.
Celkem: 221. 731,- Kč
Dále na žádost KMČ:
Rada města přispěla na nákup GPS navigace pro SDH Topolany částkou 2.900,-Kč
SNO opravila okapy a vyměnila okna budovy MMOl v Topolanech.
Různé:
- Informace z výrobního výboru dopr. studie. Bednář, Koutek.
-p. Psota poukazuje na nutnost vyčistit tok potoka zejména pod mosty a provést opravu mostů
na ulici bří. Čapků a Bílkova. – bude řešeno na schůzi KMČ v měsíci březnu.
- K „Dopravně–územní studii Olomouc Topolany“ doplnit lavičky (posezení včetně stolu) u
mapy při vjezdu do Topolan a potvrdit trvání na variantě řešení zastávek MHD schválené
KMČ v prosinci 2010.
- Zajistit průběžné sečení trávy „Pod třešněmi“ – odb. žovotního prostředí – žádost zajistí
p.Půrová
- Předseda komise seznámil přítomné se záměrem vyhotovení „Studie odtokových poměrů“,
zejména výstavba retenčních nádrží
- p. Vilímec D. požaduje, aby členové komise byli přizváni při přípravě „Studie odtokových
poměrů“, vzhledem ke znalosti místních poměrů – na MMOl. zajistí p. Bednář
- p. Korchová navrhuje požádat Dopravní podnik města Olomouce o umístění automatu na
jízdenky MHD v Topolanech - zajistí p. Půrová

- p. Vilímec předložil návrh na opravu pomníku obětem padlých za 1. a 2. světové války,
návrh byl vybrán a odsouhlasen, p. Vilímec dále zjistí u Mgr. Puhače právní legislativu
ohledně pomníku, aby se vyloučilo, že se jedná o místo, kde jsou oběti pochovány, zajistí
objednávku a následnou opravu pomníku
- p. Vilímec sdělil, že je nutno upozornit občany, že je nepřípustné pod pokutou 50.000,- Kč
vést svody dešťových vod do místní kanalizace. Tato skutečnost bude v průběhu roku 2011
pracovníky MM Olomouc kontrolována.
- p. Poláková měla připomínku k zimnímu ošetřování (ořezu) dřevin v Topolanech pravidelnost údržby u Technických služeb Olomouc ověří p. Bednář
- p. Bednář zajistí žádost na přemístění dopravního značení vymezující hranici obce Olomouc
– Topolany ( ulice U Sv.Jana 84/5 a ulice Bílkova)
- p. Spurná informovala, že zatéká ze střechy nad schodištěm půdy v místech výstražné sirény
na budově MMOl
- nutnost provést odvodnění polní cesty „ke třešním“, nabídka SDH Topolany na provedení
prací ve spolupráci s KMČ
Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty
Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 1. března 2011 v 18.30 hodin.

Zapsala Bc. Půrová
Ověřil a upravil p. Bednář, předseda KMČ

