KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 4.8.2015
KMČ Olomouc - Topolany, konané v 18.30 hodin v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu

1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bc. Půrová Jana, Chochola Martin, Korchová Regina,
Koppová Barbora a Ivo Klapil
Hosté: Alena Koutková ml., Irena Prosecká, Eva Vařeková, Dušan Vilímec,
Dušan Vilímec ml., Roman Koutek, Michal Dvořák – strážník městské policie.
Pan Klapil pořídil zvukový záznam z jednání KMČ v Topolanech
Upozornění: zvukový záznam z jednání může přítomný občan pořizovat po
oznámení tohoto záměru přítomným členům KMČ, pořizovatel záznamu je
přitom povinen respektovat práva na ochranu osobnosti dle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, a při zpracování osobních údajů postupovat v souladu
s ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Doručená pošta:
 Přehled činností TSMO, a.s. v měsíci červenci 2015 / 40

 Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2016/ 41
 Faktura č. 14 – Radim Nášel (výroba a opláštění stávající pergoly)
18.500,- + předávací protokol o předání díla ze dne 17.7.2015/ 42
 Sdělení Ing. Šnajdra ( MM Olomouc, odbor investic), nebyla schválena
projektová dokumentace chodníků a dále byla přerušena akce“ Zpevnění
břehů potoka“ v ulici U Parčíku / 43
 Sdělení Ing. Jiřího Klimíčka(Bezpečnostně technické a požární služby),
který prohlédl a zkontroloval opláštěnou pergolu a navrhuje zakoupit
přenosný hasicí přístroj práškový, typ PG6 / 44
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 Sdělení – oprava ul. Tř. Svobody od 8.8. – 11.9.2015 ( bude vyvěšeno ve
vývěskách) / 45
 Přehled činností TSMO, a.s. v měsíci srpnu 2015 / 46

 Vyjádření k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci
bří.Čapků-úplná uzavírka 26.8 – 26.10.2015 (MM Olomouc, odbor
koncepce a rozvoje) / 47

3. Odeslaná pošta:
Žádost vlastníka nemovitosti Mgr. Sochora o nápravu – sečení a udržování
pozemku parcel.č.74,75 a 76 / 6
Žádost na odbor životního prostření Ing. Steigerové ohledně sečení celé cesty
směrem „Pod Třešně“ 2x ročně, parcel.č.309 a 322 / 7
Žádost o umístění automatu na jízdenky a zastávku MHD v Topolanech / 8
Žádost o umístění zábradlí na autobusové zastávce v Topolanech ( směrem na
Ústín) / 9
4. Různé – diskuze:
Dle prohlídky a návrhu Ing. Jiřího Klimíčka (Bezpečnostně technické a požární
služby), byl odsouhlasen přítomnými členy KMČ přenosný hasicí přístroj
práškový, typ PG6 – nákup zajistí pí. Půrová

V termínu od 26.8. – 26.10.2015 bude úplná uzavírka na ulici
Bratří Čapků, z důvodu opravy mostu č. MK 23. Úplná uzavírka
je řešena bez objízdné trasy
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Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2016 – jednohlasně byl odsouhlasen
návrh:
1) Projektová dokumentace na vybudování chodníků U sv. Jana, ul. Bílkova
a Nedbalova - bří. Čapků
2) Hasičská zbrojnice v Topolanech (dle vypracované projektové
dokumentace)
3) Zpevnění břehů potoka na ulici U Parčíku (dle připravené studie)
Oprava a rozšíření rozhlasu v Topolanech je stále v jednání s firmou ČEZ a
panem S.Foukalem – poslední informace o průběhu 3.8.2015
Dne 17.7.2015 proběhla prohlídka a předání zhotoveného díla (opláštění
stávající pergoly), předsedkyně KMČ převzala klíče, fakturu + předávací
protokol, jednu kopii dokladů předala p. Půrová na odbor vnějších vztahů
KMČ v Topolanech žádá strážníky Městské policie, aby dřevěný objekt
(opláštěný altán) byl zařazen do pravidelných prohlídek objektů v Topolanech –
zajistí strážník Michal Dvořák – jednohlasně odsouhlaseno
Vzhledem k oslavám 100.výročí vysvěcení kaple byl rychlou formou (emailem)
jednohlasně odsouhlasen pronájem salonku ve výši 3000,- Kč pro pozvané
hosty v hospodě „Moravský Grunt“ – doklad byl dne 3.8.2015 proplacen
Předsedkyně KMČ informovala přítomné, že zaslala do redakce Radničních
listů článek ( článek odsouhlasila p. Koppová a p. Korchová) a fotografie o
průběhu oslav 100. let od vysvěcení kaple – jednohlasně odsouhlaeno
Dušan Vilímec ml. se dotazoval, kdo navrhoval opláštění altánu – odpověděla
pí. Půrová (firma Radim Nášel)
Dušan Vilímec ml. se dotazoval na spotřebu el. energie v budově detašovaného
pracoviště za období 2013 – 2014 a 2014 -2015 – dotaz na odbor vnějších
vztahů zajistí pí. Půrová
Dušan Vilíme se dotazoval na sečení trávy na ul. U Sv. Jana ( pomník u sv.
Anny) – dopis zajistí pí. Koppová
p. Koutková se dotazovala na možnost sečení trávy (polní cesty) „Pod třešněmi“
jinou mechanizací, než je „cepák“ – dotaz zajistí pí. Půrová
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Z důvodu nekonstruktivních a nepravdivých poznámek paní Vařekové,
předsedkyně komise na pokyn strážníka Městské policie Michala Dvořáka
jednání předčasně ukončila.

Předsedkyně komise městské části v Topolanech děkuje všem
občanům Topolan a všem složkám v Topolanech (KMČ, Klubu
seniorů a Sboru dobrovolných hasičů ), kteří se podíleli na
přípravě oslavy.
Dále děkuje strážníkům Městské policie, kteří dohlíželi na
plynulý chod průvodu směrem ke kapli, celá akce proběhla
důstojně a bez problémů.
Komise městské části v Topolanech upozorňuje občany, že vždy v pondělí, si
mohou pořídit ověřování podpisů nebo listin.
Členové komise žádají občany, aby po svých psech exkrementy uklízeli.
Členové komise žádají občany, aby v rámci dobrých vztahů se sousedy a
slušnosti k ostatním obyvatelům, zachovávali neděli jako den klidu a
odpočinku a zbytečně neprováděli činnosti, které vytvářejí hluk ( sekání
trávy, řezání motorovou pilou apod.) Dále žádají občany i hosty občanů
Topolan, aby dodržovaly klid v nočních hodinách a neprovozovali
soukromé ohňostroje a podobné činnosti.
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte
nebo sdělte členům komise.
Příští veřejné jednání KMČ se koná 1.9.2015 ( v úterý) v 18.30 hodin
Obsahovou správnost zápisu - zapsala: Bc.Jana Půrová, předsedkyně KMČ
Topolany
Členka KMČ: Barbora Koppová
Dne: 5.8.2015
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