KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.26 TOPOLANY
Zápis z veřejného jednání ze dne 9.10.2018
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.Dvořák (MPO), p.Prosecká, p. Roubalíková, p.Vařeková

2. Došlá pošta:
 přehled činností TSMO a.s. na měsíc říjen
 pozvánka na výstavu dobových fotografií ke 100.výročí vzniku republiky na
MMOl – budova olomoucké radnice

3. Požadavky KMČ – trvající:
 dávat na vědomí KMČ termíny provádění prací v lokalitě – KMČ nemá možnost
okamžité kontroly a připomínek
 úprava přerostlé zeleně, dočištění rigolu na ul. Nedbalova u domu č. 22
 ořez stromu (třešně) na ulici Bílkova 21 (el. vedení)
 přemístění koše na psí exkrementy od zastávky MHD k budově Veterinární
kliniky (klienti kliniky odhazují exkrementy do nádob na směsný odpad
okolních domů, venčí psy na veřejných prostranstvích)
 prověření stavu a funkčnosti studní na veřejných pozemcích (10 studní)
 úprava a vyčištění živých plotů na ulici Bílkova, Nedbalova (bude provedeno v
nejbližší době)
 možnost umístění sběrné nádoby na textil
 urgence opravy dešťových svodů na budově bývalé školy – po provedeném
výkopu není uvedena travnatá plocha do původního stavu – hrozí zde úraz!
 instalace venkovních cvičebních prvků do prostoru hřiště za školou

5. Nové požadavky občanů odsouhlasené KMČ:
 nedostatečná viditelnost na vozovku při sjezdu od Hněvotína při odbočování
vlevo na ul. Nedbalova – překáží hrací prvek umístěný na veřejném prostranství
– zajistí R. Koutek
 možná výměna pískoviště pro děti před budovou bývalé školy za jiný hrací prvek
 prověření stavu zeleně na ul. Třešňová dle povolení č.j.
SMOL/127443/2018/OS/PK/Ste – po uložení kabelového vedení firmou ČEZ
Distribuce není plocha veřejné zeleně uvedena do původního stavu, výkopy
nejsou zasypány
 reklamace opravy uzávěru kanalizační přípojky ul. Bří. Čapků č. 19 umístěného
ve vozovce – při dešti zanesen blátem (opraveno TS v rámci oprav chodníků a
komunikací)

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY NA OSLAVU

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY,
KTERÁ PROBĚHNE V SOBOTU 27. ŘÍJNA
V PROSTORÁCH HASIČSKÉ ZBROJNICE.
ZAČÁTEK V 15.00 hodin

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin.

Další schůze KMČ Topolany se bude konat ve čtvrtek 1.listopadu v 18.30 hodin.
Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby podávali své podněty.
Mohou tak učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu

Zapsala: Dagmar Poláková
Dne: 18. října 2018

Kontrola zápisu: Alena Koutková

