KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z neveřejné schůze konané dne 5.8.2014
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, , Koppová Barbora, Vilímec Dušan, Chochola
Martin, Ing. Mohlerová Marie, Sláma Petr
Omluveni: Mgr.Jadrníček Petr, Korchová Regina, Bc. Psota Jan

2. Kontrola plnění úkolů:

 úkol p. Vilímce zajistit cenu za přístřešek - vyřízeno
 úkol - výměna nových vchodových dveří do sklepa - vyřízeno
 návrh na opravu ( repas) vchodových dveří do budovy DP – oprava probíhá
 p. Sláma zjistí stav projektové dokumentace na budování chodníků v Topolanech a
případné zařazení akce do plánu realizace na odboru investic – chodníky budou
zařazeny do plánu vyhotovení projektové dokumentace na rok 2015 a dále do konce
roku 2014 bude provedena oprava popraskané silnice na ulici Nedbalova (viz.
doručená pošta)
 úkol – zajistit žádost na měření rychlosti na Polici ČR, odbor dopravy – zajistila pí.
Půrová
3. Doručená pošta:

 objednávka – firma Daniel Prucek, Mohelnice – vchodové dveře 7.150,00 Kč / 24
 objednávka – firma Apis – zateplování oken, s.r.o., Kroměříž – oprava – nátěr
vchodových dveří do budovy DP 38.200,00 Kč / 25
 faktura č. 140100001 – Petr Růžička, Olomouc - sestava ohňostroje včetně proškolení
11.960,00 Kč / 26
 MM Olomouc – Ing. Michalička, schválení postupu při přípravě projektových
dokumentací a následné realizace investičních akcích hrazených z rozpočtu MM
Olomouc / 27
 Sdělení Policie ČR, Dopravní inspektorát ohledně měření rychlosti v Topolanech na
ulici U Sv. Jana: „ proběhlo opakované měření rychlosti, při měření bylo zjištěno
několik případů mírného překročení rychlosti, ovšem v toleranci měřícího zařízení,
které nebylo možno řešit v blokovém řízení“. / 28
 Sdělení p. Černého ve věci setkání předsedů KMČ s budoucími zastupiteli, o dalším
postupu budeme informováni / 29
 Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2015 / 30
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4. Odeslaná pošta:



Žádost o prověření úředního postupu ( výstavba sociálního bytového domu v obci
Topolany u Olomouce) / 6

 MM Olomouc, Václav Šnajdr - sděluje, že projekční příprava k vybudování chodníků
v Topolanech( ulice U Sv. Jana, Bílkova a Nedbalova) bude zařazena do plánu
investic na rok 2015 / 7
 Požadavek na Polici ČR, odbor dopravy – žádost o preventivní měření v Topolanech
na ulici U Sv. Jana / 8
 TS Olomouc, a.s. – plán prací na měsíc červenec 2014 / 9
 TS Olomouc, a.s. – plán prací na měsíc srpen 2014/ 10
5. Různé:
 p. Dvořák strážník Městské policie Olomouc, informoval telefonicky pí. Půrovou o
namátkových kontrolách tonáže nákladních automobilů, které projíždějí přes most na
ulici Bílkova, kde je omezená nosnost mostu.
 pí. Koppová zajistí přes TS Olomouc, a.s. ořez keřů po obou stranách na ulici
Nedbalova ( roh domu pí. Vilímcové)
 pí. Koppové byla předána hotovost ve výši 11.960,00 Kč, za sestavu na ohňostroj,
kterou předá p. RNDr. P. Kubovi
 pí. Půrová zajistí na základě požadavku obyvatel na ulici U Sv. Jana, dopis na firmu
SEKNE – p. Hlavica, ohledně umístění retardéru na ulici U. Sv. Jana z důvodu
nepřiměřené rychlosti – jednohlasně odsouhlaseno neboť se jedná o nebezpečný úsek
komunikace, zejména pro chodce (děti), kde není chodník.
 pí. Půrová zajistí na MM Olomouc informace u tajemníka Bc. Jana Večeře napojení
občanů Topolan na vybudovanou kanalizaci
 p. Sláma informoval o jednání s panem Šnajdrem, MM Olomouc, odbor investic
ohledně vybudování chodníků
 p. Sláma informoval o jednání s p. Černým, pracovníkem KU Olomouc, ohledně
opravy příčných prasklin na komunikaci ulice Bílkova v Topolanech
 p. Vilímec informoval ohledně probíhající opravy vchodových dveří
 p. Vilímec informoval o jednání ohledně cyklostezek se starosty obcí Hněvotína a
Ústína a o jednání s p. Losertem ( MM Olomouc, který řeší cyklostezky)
 Cyklostezka z Hněvotína do Topolan je stále v jednání, cyklostezka z Ústína bude
vybudována cca před Boží muku ( po k.ú. obce Ústín)
 Členové komise jednohlasně odsouhlasili plán investic na rok 2015, a to:
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1) vybudovat chodníky ulice Bílkova a U Sv. Jana
2) na křižovatce při vjezdu do Topolan, vybudovat kruhový objezd
3) vybudovat cyklostezku Hněvotín - Topolany
4) v ulici U Parčíku zpevnit břehy potoka a vybudovat novou komunikaci
5) vybudovat cyklostezku Ústín – Topolany – Olomouc – tabulku požadavků zajistí pí.
Koppová, katastrální mapky zajistí p. Psota.

Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.

Příští veřejné jednání KMČ se koná 9.9.2014 (v úterý) v 18.30 hodin

Zapsala: Bc. Jana Půrová,
předsedkyně KMČ Topolany
Dne: 7.8.2014
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