KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 1.9.2015
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, Vařeková Eva, Vařeková Kateřina,
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:
 Sdělení spotřeby el. energie v budově detašovaného pracoviště MM
Olomouc v letech 2012 -50.641,- Kč, 2013 – 70.637,- Kč a 2014 –
55.764,- Kč / 48
 Sdělení ing. Dostálové ohledně sečení a udržování komunikační zeleně /
49
 Plán prací pro KMČ na měsíc září 2015 / 50
 Sdělení ing. Steigerové ohledně sečení a údržby pozemku č. 211/7 ( za
Křelovským potokem a detašovaným pracovištěm) / 51
 Sdělení pana Skřivánka ohledně zvyšování komunikace (zavážení plotu) +
sdělení p. Čecha z jednání na místě samém / 52
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 Sdělení Mgr. Puhače ohledně dohody o užívání sloupů el. vedení na
upevnění městského rozhlasu v Topolanech / 53
 Žádost o sdělení požadavků na údržbu na rok 2016 - pí. Brázdová, odbor
majetkoprávní / 54
 Sdělení ve věci předběžného stanovení sečí na pozemcích města
Olomouce v roce 2015 / 55

3. Odeslaná pošta:
Žádost o sdělení výše spotřeby el. energie v letech 2013 – 2015 v budově
detašovaného pracoviště v Topolanech / 10
Žádost na TS a.s. ve věci způsobu sečení lokality v Topolanech Pod třešněmi/
11, 12
Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2016 / 13

4. Různé – diskuze:
Dle prohlídky a návrhu Ing. Jiřího Klimíčka (Bezpečnostně technické a požární
služby), pan Klapil zakoupil přenosný hasicí přístroj práškový, typ PG6 á
1.150,- Kč, který je uložen v kanceláři DP, na každou kulturní akci, pořádanou
na hřišti za DP bude umístěn v dřevěném stánku.
p. Půrová předá osobně na odbor investic MM Olomouc - Návrh rozpočtu
města Olomouce na rok 2016
Strážník Městské policie Olomouc p. Michal Dvořák sdělil, že kontrola
dřevěného stánku za DP v Topolanech bude zařazena do pravidelné prohlídky
strážníky městské policie
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p. Půrová informovala přítomní, že ji oslovil pan farář s tím, že je pro občany
k dispozici DVD za á 50,- Kč s nahrávkou oslav 100.let od vysvěcení kaple
včetně bohoslužby. Případní zájemci se mohou obrátit telefonicky přímo na
pana faráře Krumpolce tel.č. : 731402183
Jednohlasně byla odsouhlasen návrh na opravu Kaple sv. Floriána na ulici
Nedbalova a to střechy a oprava izolace – žádost zajistí pí. Půrová
p. Vařeková požádala o informaci čerpání finančních prostředků včetně rozpisu
prací z odboru dopravy – bude sděleno na příští schůzi KMČ
p. Koutková Alena ml. požádala o zveřejnění pasportu sečení zelených ploch,
které jsou v majetku MM Olonouc, k.ú. Topolany na webové stránky KMČ26
Topolany – zajistí p. Koppová
p. Vařeková upozornila na nutný ořez keřů, které zasahují do chodníku na ulici
Nedbalova a na nevhodný výběr dřevin v této lokalitě - žádost na odbor
životního prostředí o výměnu dřevin zajistí pí. Půrová
p. Vařeková upozornila na nutný úklid po kočkách na dětském hřiště před DP –
odpověděla p. Korchová
Ve věci sdělení pana Skřivánka ohledně zvyšování komunikace přečetla p.
Půrová písemné sdělení p. Čecha z jednání na místě samém, a to:
cituji „ Dnes tj. 31.8.2015 ve 13.30 hodin jsme provedli místní šetření na cestě
mezi zahrádkami a bylo konstatováno, že úprava cesty byla dostatečná, cesta je
ve stavu odpovídajícím zátěži a použití, bez viditelných poruch. Co se týká
výškové nivelety tato nebyla v průběhu opravy změněna, tj. že cesta byla
provedena ve stávající niveletě a že plot byl osazen níže již před opravou
komunikace což lze s jistotou potvrdit.
Na jednání byli přítomni za TSMO, a.s. V.Čech-obchodní zástupce
Jana Půrová-předseda KMČ a Jaroslav Opluštil-jednatel společnosti Opluštil –
Stavby s.r.o. jako zástupce subdodavatele opravy.“
p. Vařeková požádala o přemístění koše na psí exkrementy od DP před
Veterinární středisko na ulici Nedbalova – 3.9.2015 byla p. Půrová (ve
Veter.středisku) informována o tom, že vedení střediska o tomto problému ví a
že umístění koše je již v jednání. Koš bude pravděpodobně umístěn před
budovou Veterinárního střediska v Topolanech
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p. Vařeková a p. Vilímec zajistili opravu střechy na budově DP v Topolanech
p. Vařeková zajistila doplnění dopravního značení „Slepá ulice“ na ulici
Nedbalova z důvodu rekonstrukce mostku
Na základě požadavku p. Vařekové bude zaslána pí. Zvoníčkové, vedoucí
oddělení odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství žádost ve
věci připojení rodinných domů na kanalizační řád v Topolanech a o provedení
následné kontroly, kdo z občanů je připojen a kdo není připojen na kanalizační
řád. V případě, že není připojen, kam vyváží domovní splašky – žádost zajistí
p. Půrová
Oprava a rozšíření rozhlasu v Topolanech je stále v jednání s firmou ČEZ, MM
Olomouc a s panem S.Foukalem
p.Vařeková požádala o poskytnutí zvukové nahrávky o průběhu schůze KMČ
předsedkyně komise p. Půrová konzultovala tento požadavek na odboru
vnějších vztahů MM Olomouc – nahrávka z průběhu jednání KMČ nebude
žádným osobám poskytnuta, neboť dle jednacího řádu KMČ, bod č. 7, schváleno
RMO 3.3.2015 si může za zákonných podmínek každý občan pořídit zvukový
záznam sám.
Nahrávka pořizována komisí v Topolanech, je určena výhradně pro potřebu
komise a slouží jako kontrolní prostředek pro pořizování zápisu.
Tento bod byl dodatečně operativně projednán dne 3.9.2015 v 16 – 16.15 hodin
a byl jednohlasně odsouhlasen přítomnými členy komise(p. Půrová, p.Koppová,
p. Korchová a p. Klapil) p. Chochola byl omluven.
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.

WWW.OLOMOUC.EU/TOPOLANY

KMC26@OLOMOUC.EU

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

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 13.10.2015 ( v úterý) v 18.30 hodin
Obsahovou správnost zápisu - zapsala: Bc.Jana Půrová, předsedkyně KMČ
Topolany
Členka KMČ: Barbora Koppová

Dne: 6.9.2015
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