KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis ze schůze dne 6.12.2011
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově
detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany
KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bednář, Vilímec, Korchová, Ing.Mohlerová, Mgr.Jadrníček, Bc.Psota a
Bc.Půrová.
Mgr.Ryjáček a příslušník Městké policie byli omluveni.
Hosté: E.Vařeková, R.Koutek, MUDr. Loudová, p.Stundlová, A.Koutková ml., M.Pospíšil ml.
a Ing. Frančák.

Předseda komise informoval přítomné ohledně parkování osobních automobilů na ulici
Nedbalova.
Osouhlaseno umístění přenosného radaru směrem od Neředína, cca do poloviny silnice od
značky označující obec Olomouc – Topolany ( přibližně k domu Ing. Pumprly).
Osouhlaseno umístění přenosného radaru směrem od Ústína, a to u značky označující obec
Olomouc – Topolany.
Předseda komise informoval přítomné, že oprava pomníku stála 3.600,- Kč.
Odeslaná pošta:
Kladné stanovisko KMČ k žádosti na pronájem par.č. 117/2, zastavěné plochy o výměře 4m.
Přijatá pošta:
Mgr. Puhač – informace o výši a způsobu výplaty odměn členů KMČ. Při neúčasti se odměna
nevyplácí a je předsedou rozdělena ostatním členům komise dle jejich podílu na její činnosti.
MMOl odb. dopravy - opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na
místních komunikacích ze dne 15.11.2011.

Různé:
Požadavky na údržbu veřejné zeleně budou doplněny a následně předány p. Steigerové na
odbor životního prostředí – termín 12/2012.
Jednohlasně odsouhlasen požadavek na svoz komunálního odpadu v zimních měsících. KMČ
požaduje, aby byl svoz prováděn nadále jednou týdně, mimo týdne svozu bioodpadu.
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Bylo zjištěno, že dochází k vyvážení koňské mrvy na pozemek města „Pod Třešněmi“.
Požadavek na Správu nemovitostí – zajistit opravu střechy, v místě kde je siréna zatéká a
připojit budovu detašovaného pracoviště na městskou kanalizaci.
Mgr. Jadrníček byl pověřen k jednání na Povodí Moravy na možnost vyčištění potoka
Stouzka a vyčištění Křelovského potoka.
Pan Vilímec informoval přítomné ohledně dodláždění prostoru pod sběrnými nádobami (před
hasičskou zbrojnicí). Vzhledem k plánované opravě přilehlého domu, není tato oprava
v současné době možná.
Informace předsedy o pracovní schůzce s projekční společností na odb. dopravy MMOl,
ohledně opravy části ulice U Parčíku. Byl zadán požadavek k vypracování projektové
dokumentace.
KMČ jednohlasně odsouhlasila požadavek M. Pospíšila ml., aby byla odstraněna stavba
bývalé vodárny v ulici U Parčíku. Žádost na odb. majetkoprávní podá předseda.
Ing. Frančák podal návrh, aby ulice Třešňová nebyla v zimních měsících solena, ale pouze
stahována radlicí. K tomuto požadavku se ústně vyjádřil p. R. Koutek, že v případě většího
množství sněhu, by byla omezena průjezdnost ulicí. Vzhledem k omezenému prostoru, by se
mohl sníh hromadit po stranách a omezovat průjezd vozidel.
Komise žádá obyvatele ulice Třešňová, aby se k návrhu Ing. Frančáka vyjádřili a své
názory zaslali na KMC26@olomouc.eu, popř. na jednání KMČ v lednu 2012.
Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Příští veřejné jednání KMČ se koná v 3.1.2012 v 18.30 hodin.

Zapsala: Bc. Jana Půrová
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Správnost ověřil a upravil: Martin Bednář, předseda komise
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