KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z jednání dne 4. 12. 2012
KMČ Olomouc-Topolany, konané v 18.00 hodin (neveřejné) v 18.30 hodin (veřejné) a
v 19.15 hodin (neveřejné) v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu
1.Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bc. Půrová Jana, Korchová Regina, Ing. Mohlerová Marie, Chochola
Martin, Sláma Petr, Mgr. Jadrníček Petr, Vilímec Dušan, Mgr. Ryjáček Karel, Bc. Psota Jan
Hosté: pí. Koutková, pí. Koppová, pí. Havranová, p. Koutek, p. Studený a p. Dvořák - přísl.
MP.
2. Kontrola plnění úkolů:
Byl odsouhlasen zápis ze dne 18. 11. 2012 a dále zápis ze dne 2. 10. 2012
Mgr. Jadrníček informoval členy komise o průběhu jednání na Povodí Moravy, dle sdělení
pracovníků MM Olomouc měl být s p. Vilímcem pozván na schůzku (jednání na místě samém
v Topolanech) což se nestalo a z tohoto důvodu vznese písemně dotaz na obě instituce, proč
nebyli zástupci KMČ v Topolanech přizváni na schůzku a dále požádá o sdělení termínu
čištění potoků v Topolanech (tok Stouska a Křelovský potok) – tímto odpověděl i na dotaz
pí. Havranové
Před budovou detašovaného pracoviště v Topolanech byl umístěn koš na psí exkrementy informovala pí. Půrová, sáčky budou doplňovány 1x týdně
p. Vilímec informoval přítomné, že byly částečně vyčištěny žlaby (rigoly), další čištění bude
probíhat v roce 2013. Žádáme všechny občany, aby si vyčistili před svými domy ucpané
výpusti.
p. Půrová informovala přítomné o schůzce s p. Koláčkem, vedoucím provozu SÚ Olomouc,
Správa silnic Olomouckého kraje, komunikace od Topolan směrem do Neředína byla osazena
patníky s reflexními značkami
Dne 2. 10. 2012 Mgr. Ryjáček informoval pí. Koutkovou ohledně jejího dotazu na nadměrný
hluk letadel z blízkého letiště, bylo zjištěno, že si pí. Koutková pořídila neoprávněně
zvukovou nahrávku na mobilní telefon a tuto předala další osobě – členové komise s jejím
postupem nesouhlasí, odpověděla pí. Půrová, pí. Korchová a p. Jadrníček
Písemný důkaz na tuto skutečnost je založen v došlé poště po položkou /61
3. Ve veřejné části komise proběhla diskuze:
Dotaz pí. Havranové na čištění potoka - viz. zápis
Předání písemnosti pí. Koppové „ohňostroj“ – viz. zápis
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pí. Koppová byla upozorněna, že je nutno, aby provozovatel „ohňostroje“ předal pí. Půrové
písemné prohlášení ohledně odpovědnosti za průběh akce a za případné škody, které by
mohly vzniknout na majetku či zdraví občanů
Projednáno s pí. Koutkovu neoprávněné nahrávání na mobilní telefon průběhu jednání KMČ
a předání další osobě
Obsáhlé vysvětlení p. Studeného na nesprávný postup při ořezu hrušní ze strany pracovníků
Technických služeb – odpověděla p. Koppová ( zaměst. Technických služeb), že pracovníci
jsou pravidelně proškolováni a omluvila se p. Studenému za poškozený trávník
p. Studený se dále dotazoval na možnost výstavby tzv. „sociálního domu“ v Topolanech –
odpověděla pí. Půrová
4. Došlá pošta:
58/ Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouc, parc.č.
346/90 orná půda o výměře 4 053m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, předmětný pozemek se
na nachází v lokalitě Díly podle kříže, ZD Hněvotín žádá o pronájem části pozemku za
účelem provozování zemědělské výroby – jednohlasně odsouhlaseno
59/ Sdělení – umístění 1 koše na psí exkrementy, sáčky budou doplňovány 1x týdně
60/ Podnět (přeposláno emailem) pí. Koutkové na MM Olomouc odbor dopravy - na nově
vybudovaný chodník u křižovatky směr Hněvotín. Součástí písemnosti je odpověď
(e-mailem) Mgr. Puhače – podnět i odpověď byly přečteny, celou situaci zhodnotila
a uvedla na pravou míru pí. Půrová
Písemnost je zaevidovaná v došlé poště a na vyžádání je k dispozici občanům Topolan
61/ Písemnost ohledně předání neoprávněné zvukové nahrávky pořízené pí. Koutkovou
62/ p.Koppová předala písemnost, která se týká ohňostroje v Topolanech dne 31. 12. 2012
5. Odeslaná pošta:
Žádná
6. Jednání KMČ:
p. Vilímec požádal přítomnou pí. Koppovou, zda by mohli pracovníci Technických služeb při
vyvážení odpadu vyvézt popelnice, které jsou před detašovaným pracovištěm, Nedbalova 6,
Topolany (byť jsou za brankou)
p. Vilímec upozornil na ulomené dopravní značení v ulici U parčíku – písemnou žádost na
firmu SEKNE zajistí pí. Půrová
p. Sláma informoval, že byla vytvořena pracovní skupina ohledně cyklostezek, za KMČ
Topolany se zúčastní p. Vilímec a p. Sláma
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7. Trvající úkoly pro rok 2013:
•

požadavek na sečení trávy v příkopech po obou stranách u silnice do Topolan – urgenci
odpovědi zajistí Mgr. Jadrníček

•

opětovná žádost na firmu SEKNE ohledně umístění dvou zrcadel – výměna u kaple při
vjezdu do Topolan a dále umístění nového zrcadla při výjezdu z ulice Třešňová –
projedná a žádost zajistí pí. Půrová

•

Akce „budování cyklostezek“ – pracovní skupina p. Sláma a p. Vilímec

8. Různé:
Komise městské části v Topolech vyslovuje poděkování za vstřícnost, ochotu a spolupráci:
•
•
•
•
•
•
•

Dušanovi Vilímcovi st.
Sboru dobrovolných hasičů v Topolanech
Ing. Jiřímu Frančákovi a MUDr. Janě Frančákové
Technickým službám a.s. (pracovníkům pí. Koppové a p. Čechovi)
Mateřskému centru TOPOLÍNKA
Mgr. Vladimíru Puhačovi
Michalovi Dvořákovi, příslušníkovi Městské policie Olomouc

Komise městské části v Topolanech přeje všem
občanům šťastné a veselé Vánoce a do nového roku
mnoho zdraví, radosti a spokojenosti
Dále upozorňujeme občany Topolan, že dne 31. 12. 2012
proběhne na hřišti za detašovaným pracovištěm KMČ
Topolany (za školou) půlnoční ohňostroj, doporučujeme
občanům, aby dbali bezpečnosti a pokynů organizátorů a dále
aby si zajistili domácí zvířátka ( kočky a psy).
Příští veřejné jednání KMČ se koná 15. 1. 2013 v 18.30 hodin
Zapsala: Bc.Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
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