KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 27.5.2014
KMČ Olomouc - Topolany, konané v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bc. Půrová Jana, Vilímec Dušan, Chochola Martin, Korchová Regina,
Koppová Barbora, Sláma Petr
Omluveni: Bc. Psota Jan, Mgr. Jadrníček Petr, Ing. Mohlerová Marie

2. Kontrola plnění úkolů:

• požadavek po předchozí dohodě s pí. Příkazskou z odboru životního prostředí na
umístění ještě jednoho koše na psí exkrementy je zrušen, viz. dopis pí. Příkazské / 15
z důvodu nedostatku finančních prostředků
• úkol p. Vilímce zajistit cenu za přístřešek - trvá, objednávka by měla být vystavena
Mgr. Puhačem
• trvá úkol - výměna nových vchodových dveří do sklepa, objednávku zajistí p.
Vilímec, jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ
3. Doručená pošta:

• dopis pí. Příkazské, koš na psí exkrementy nebude umístěn z důvodu nedostatku
finančních prostředků / 15
• žádost o sdělení stanoviska k pachtu, prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví
statutárního města Olomouce – žádost podává ZD Hněvotín, jedná se o parc.č. 296/3orná půda, parc.č.378/2 – ostatní plocha, parc. č. 380/17 orná půda a parc.č.381/15 –
orná půda / 11
• projektová dokumentace - oprava mostu ul. Nedbalova a bratří Čapků / 12
• plán prací na měsíc květen 2014 – TS, a.s. / 13
• sdělení p. Petra Škuty, MM Olomouc, odbor dopravy – výše celkových nákladů na
opravu mostu ( ul. Nedbalova a bratří Čapků) vč. zpracování projektové dokumentace
činí 1.983 312,- Kč / 14
• požadavek na přejmenování autobusové zastávky v Topolanech, místo názvu
Topolany č. 73, na nový název Topolany, Bílkova ( jedná se o zastávku směrem na
Hněvotín u hospody Pod lípou) / 16
4. Odeslaná pošta:
a) sdělení stanoviska k pachtu a prodeji orné půdy a ostatní plochy ZD Hněvotín / 4
b) sdělení stanoviska ke změně názvu autobusové zastávky / 5
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5. Různé:

• jednohlasně byl odsouhlasen nákup nových vchodových dveří do sklepa – zajistí p.
Vilímec
• jednohlasně byl odsouhlasen návrh na opravu ( repas) vchodových dveří do budovy
DP – finanční nabídku zajistí p. Vilímec
• p. Sláma zjistí stav projektové dokumentace na budování chodníků v Topolanech a
případné zařazení akce do plánu realizace na odboru investic a dále pokračování
opravy prasklé silnice na ulici Nedbalova – jednohlasně odsouhlaseno
• na základě požadavků občanů byl projednán návrh na vyčištění části dešťové
kanalizace na ulici Bílkova a U Sv. Jana – zajistí p. Vilímec – jednohlasně
odsouhlaseno
• členové KMČ projednali žádost ZD Hněvotín a nesouhlasí s odprodejem parc.č.
381/15 orná půda o výměře 4057m v k.ú. Topolany u Olomouc, avšak souhlasí
s ostatními parcelami k pachtu – odpověď na MM Olomouc zajistí pí. Půrová
• jednohlasně odsouhlasen návrh na opravy vpustí v Topolanech ( přesný počet bude
upřesněn) po prohlídce s p. Čechem z TS a.s. Olomouc – zajistí p.Vilímec
• jednohlasně byl přijat návrh na postřik chodníků a veřejných prostranství proti
plevelům – zajistí pí. Koppová
• jednohlasně byla odsouhlasena částka 2.000,- Kč na základě ústní žádosti p. Vilímce
st. pro SDH v Topolanech na pořádání hasičské soutěže
• p. Dvořák strážník Městské policie Olomouc, telefonicky informoval pí. Půrovou o
prováděné kontrole tonáže nákladních automobilů, které projíždějí přes most na ulici
Bílkova, kde je omezená nosnost mostu. Kontroly budou namátkově prováděny i
nadále.
• požadavek na přejmenování autobusové zastávky v Topolanech, místo názvu
Topolany č. 73, na nový název Topolany, Bílkova byl jednohlasně odsouhlasen
• pí. Půrová informovala přítomné, že v sobotu 31.5.2014 se koná sběrová sobota ( u
hasičské zbrojnice).
• Členové komise upozorňují občany Topolan a zároveň je vyzývají
k obezřetnosti, neboť v několika okolních vesnicích došlo ke krádežím
v rodinných domech zejména v době, kdy nefungovalo pouliční osvětlení.
• Členové KMČ v Topolanech upozorňují občany, že lhůta pro připojení na
kanalizační řád skončila k 31.12.2013
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• Členové KMČ upozorňují občany, že poplatek za psy a poplatek za komunální odpad
za rok 2014 je možno uhradit v Detašovaném pracovišti Topolany v pondělí od 9.00
– 12.00, 13.00 – 16.45 hodin. Výše poplatku pro rok 2014 je 660,00 Kč termín
splatnosti poplatku: nejpozději do 31.5.2014 !!
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.

Příští veřejné jednání KMČ se koná 17.6.2014 (v úterý) v 19.30 hodin

Zapsala: Bc. Jana Půrová,
předsedkyně KMČ Topolany
Dne: 28.5.2014
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