KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis ze schůze dne 4.10.2011
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově
detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany
KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Hosté: příslušník Městské policie, p.Vařeková, p. A.Koutková ml., p. MUDr. Loudová, p.
Bednářová, Ing. M.Vyroubal
Přítomni členové KMČ: Bednář, Vilímec, Korchová, , Ing.Mohlerová, Mgr.Jadrníček a Bc.Půrová.
Mgr.Ryjáček, Bc.Psota – omluveni
Dotazy a připomínky na příslušníka městské policie Olomouc:
Parkování řady aut na zelené ploše na ulici Nedbalova a umístění stavebního kontejneru
Odcizená větší nádoba na plastové nádoby
Poškozená svodidla na mostě směrem do Neředína

2. Doručená a odeslaná pošta:
MMOl – povolení kácení stromu – ul. Nedbalova, provedou TSMO, a.s. v době vegetačního
klidu ( 01.10.2011 – 31.03.2012)

3. Údržba zeleně:
Návrhy a požadavky občanů v Topolanech na údržbu zeleně:
-

Sečení trávy u hasičské zbrojnice

-

Sečení zelené plochy „Pod Třešněmi“

-

Pečlivější sečení zelených ploch

5. Různé:
a) Žádost pronajímatele restaurace „Naše hospoda“ o umístění značky Pozor děti a
zpomalovacího retardétu – požadavek trvá, bude řešen komplexně v jarních měsících
s požadavky ostatních KMČ.
b) Odsouhlasen příspěvek ve výši Kč 2.400,- p. Jiřímu Jirákovi na pořádání kulturní akce
v restauraci “Naše hospoda“
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c) byla odstraněna upoutávka na „obchod“
d) p. Půrová informovala přítomné, že reklamaci na nesprávné doručování pošty si musí
každý občan řešit individuálně na poště č. 9, Ladova 346/2, Hejčín. Kontaktní osoba je p.
Dvořáková, telefonní číslo: 585572050
e) p. MUDr. Loudová podala návrh v souvislosti s doručováním pošty, aby si občané řádně
označili své domy číslem orientačním a číslem popisným
f) p. Vilímce, informoval přítomné, že jednal s p. Kříčkem st. a že „Smírčí kříž“ je na
soukromém pozemku
g) p. Vilímec opětovně urgoval vybudování autobusové zastávky MHD v Neředíně
h) p. Půrová informovala přítomné na průběh jednání s firmou SEKNE, dle posledních
informací odpovědného pracovníka byly podané žádosti schváleny Dopravním inspektorátem
v Olomouci a předány k dalšímu řízení na MMOl.
ch) předseda komise informoval přítomné na možnost zakoupení informační tabule měřící
rychlost projíždějích vozidel z rozpočtu komise v roce 2012. Tabule by byla umístěna v ulici
U Sv. Jana.
i) předseda komise informoval přítomné na kontaktní osobu pro KMČ Správy nemovitostí –
Ing. Romana Zelenku, tel.č.: 604102582
j) předseda komise podá žádost na MMOl, odbor životního prostření, p. Swaczynu o novou
nádobu na plasty
k) p.Vilímec upozornil na nutnost chemicky ošetřit chodníky, dlažbou prorůstá tráva
l) p. Vilímec se dotazoval na činnost „Klubu maminek“, odpověděla p. Korchová a p. Půrová
informovala na probíhající pravidelné cvičení
m) p. Vilímec zajistí objednávku na opravu pomníku u firmy Bruckner
n) Oprava části komunikace a zpevnění břehů potoka na ulici U parčíků z rozpočtu
300.000,- Kč bude realizovaná ještě v letošním roce
o) předseda komise informoval přítomné o předběžném návrhu občanů na doplnění KMČ o
nové členy, a to: Ing. Michal Vyroubal, p. Kateřina Peřinová, p. Václav Kříček ml., p.
Dagmar Poláková, p. Eva Vařeková, p. MUDr. Jarmila Loudová a p.Roman Koutek.
Přivítáme další návrhy občanů o případné rozšíření členů komise, bude projednáno do konce
roku 2011 a následně předáno jako návrh RMOl.
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p) p. Vařeková se dotazovala, kdo vyvěšuje státní vlajku – odpověděl předseda komise:
státní vlajku vyvěšuje MMOl dle uvážení, KMČ toto nepřísluší.
q) p. Vilímec se dotazoval na obsah dopisu MMOl ze dne 30.6.2011 adresovaný předsedům
komisí.
r) p. MUDr. Loudová navrhla odstranit „suť“ Po Třešněmi a vybudovat např. kopec na
sáňkování pro děti, nebo bikrosovou dráhu pro starší děti, za budovou detašovaného
pracoviště MMOl. (za potokem na pozemku města)

Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty

Příští veřejné jednání KMČ se koná v 1.11.2011 v 18.30 hodin.

Zapsala Bc. Půrová
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Ověřil a upravil p. Bednář, předseda KMČ
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