KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.26 TOPOLANY
Zápis z veřejného jednání ze dne 5.6.2018
v budově detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 h
1. Přítomni:
Členové KMČ: Koutek Roman, Koutková Alena, Poláková Dagmar, Stodůlka Václav,
Vilímec Dušan
Hosté: p.Janhuba, pí.Prosecká, pí.Sovová, pí.Vařeková

2. Došlá pošta:
 přehled činností TSMO a.s. na měsíc červen
 odpověď na požadavek údržby laviček
 informace o uzavírce ulice Třešňová
 pozvánka na „Olomouckou štafetu na vozíku 2018“, která se koná v pátek 22.6.
2018 od 10:00 do 22:00 hodin ve Smetanových sadech
 informace o umístění monitorovacího zařízení intenzity a rychlosti
automobilového provozu na ul.Třešňová
3. Požadavky KMČ – trvající:
 vyčištění kanálových vpustí – provedeno jen částečně, KMČ podá dotaz na
TSMO a.s.
 umístění lavičky před hasičskou zbrojnicí, nátěr a opravy ostatních laviček, které
jsou v nevyhovujícím stavu (kontrola v terénu s odpovědným pracovníkem
MMOl, realizace v letních měsících)
 oprava zídky u detašovaného pracoviště na ul. Nedbalova 6/8 (zídka je majetkem
Statutárního města Olomouce)
 dořešení projektové dokumentace k chodníkům Bílkova – U Sv. Jana (čekáme na
vyjádření)
 úprava živých plotů na ulici Bílkova, Nedbalova (bude provedeno v nejbližší
době)
 osvětlení kaple Božského Srdce Páně – bude předložena cenová nabídka
 příkopy na ul. Nedbalova budou vyčištěny TSMO a.s. v rámci oprav chodníků,
na ul. Bílkova bude jednáno s SSOK
 možnost umístění sběrné nádoby na textil
 výměna poškozené informační tabule u kaple Božského Srdce Páně
(rozpracováno)

 oprava dešťových svodů na budově školy - schůzka s odpovědným pracovníkem
proběhla 24.5.2018 (KMČ zatím neobdržela vyjádření)
 možnost zhotovení venkovních cvičebních prvků a jejich umístění na pozemku
za hřištěm
4. Nové požadavky občanů odsouhlasené KMČ:
 sjednání schůzky s odpovědným pracovníkem ohledně podání aktuálních
informací o plánováné realizaci cyklostezek Olomouc – Ústín a Topolany –
Hněvotín
5. Různé:
 „Poldr Stouska“ - 24.5.2018 proběhla schůzka KMČ s projektantem a
pracovníky MMOl, kde byly podány základní informace o projektu suchého
poldru. Realizace závisí na vypořádání majetkových vztahů.
 deratizace kanalizace probíhá pravidelně v intervalech 2x ročně

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Další schůze KMČ Topolany se bude konat v úterý 7. srpna v 18.30 hodin.
Schůze jsou veřejné a občané jsou zváni, aby podávali své podněty.
Mohou tak učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu

Zapsala: Dagmar Poláková
Dne: 11. června 2018

Kontrola zápisu: Alena Koutková

