KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis ze schůze dne 3.4.2012
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:
Přítomni členové KMČ: Bc.Půrová Jana, Vilímec Dušan, Korchová Regina, Chochola Martin
a Sláma Petr
Omluveni: Mgr.Ryjáček Karel, Bc.Psota Jan, Ing.Mohlerová Marie, Mgr. Jadrníček Petr
Hosté: příslušník Městské policie, MUDR. Frančáková, Ing. Frančák, pí.Koutková,
pí.Vařeková, p. Studený
2. Kontrola plnění úkolů:
Byl odsouhlasen zápis ze dne 6.3.2012
Trvá požadavek na Správu nemovitostí Olomouc, a.s., zajistit opravu střechy v místě, kde je
siréna zatéká – požadavek připomene pí. Půrová
Informaci ohledně likvidace malé vodárny podala pí. Půrová, požadavek je v řešení, jakmile
bude shromážděna kompletní dokumentace, bude komise o dalším postupu MM Olomouc
informována (pí. Brázdová)
p. Vilímec informoval přítomné o výsadbě popínavých rostlin u pergoly a o umístění laviček,
odpadkového koše a stojanu u Informační mapy-bude zabudováno v průběhu měsíce dubna
p. Vilímec informoval přítomné ohledně jednání s p. Michaličkou z odd.investic MM Ol
napojení budovy Detašovaného pracoviště v Topolanech na kanalizaci, které je v řešení a dále
o vybudování kryté čekárny v Neředíně ( autobusová zastávka u Krematoria) pravděpodobná
výstavba v roce 2013
pí. Půrová informovala o cenové nabídce na zakoupení trampolíny – 5.119,- Kč – úkol trvá
p. Vilímec informoval přítomné ohledně jednání s p. Balabuchem ve věci dešťové kanalizace,
která je v havarijním stavu – řeší p. Vilímec
p. Sláma a p. Vilímec informovali o technickém stavu místního rozhlasu, který je v některých
místech obce nevyhovující – konečné řešení bude projednáno na příští schůzi komise
3. Odeslaná pošta:
Majetkoprávní odbor MMOl - souhlas s pronájmem parcely č. 346/68 – ZD Hněvotínpí.Půrová
4. Došlá pošta:
14/sdělení pí. Brázdové MMOl ohledně likvidace malé vodárny - v řešení Půrová
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15/sdělení Ing. Steigerové MMOl ohledně požadavku na výsadbu stromů v prostoru u p.Marie
(ul.U Sv. Jana) – v řešení Půrová
16/sdělení JUDr. Hýravé MMOl ohledně podávání informací – stavební úřad nezasílá svá
rozhodnutí a opatření jednotlivým komisím městských částí, neboť tyto poradní orgány RMO
nejsou účastníky řízení dle stavebního zákona, na požádání informace sdělí
17/sdělení Technických služeb města Olomouce, a.s. – seznam sběrových sobot JARO 2012,
v Topolanech bude přistaven kontejner na ulici Bílkova ( u hasičské zbrojnice ) 19.května
2012 a přehled základních činností a kontaktních spojení TSMO, a.s. pro KMČ
18/sdělení pí. Balcárkové (OLPRAN spol. s r.o.) odsouhlasená cena za trampolínu 5.119,-Kč
19/objednávka TSMO, a.s. - č. OB00543/12/OVVI-KMC – dodávka a usazení lavičky, koše
a stojanu na kola v Topolanech
20/žádost pí.Vařekové o opravu zápisu KMČ a omluvu za nepravdivé uveřejněné údaje
5. Různé:
p. Sláma informoval, že na hřišti – u dětského prvku je poškozený odpadkový koš – zajistí
p.Půrová
p. Půrová informovala o pořádání letního stanového táboru pro děti - informační leták pro
rodiče bude vyvěšen ve vývěsce
p. Půrová informovala přítomné, že jí byl p. Koutkem (SDH Topolany) předán účetní doklad
na částku 5.000,- Kč za pronájem sálu (ples SDH Topolany) – zajistí pí.Půrová
p. Sláma a p. Chochola informovali přítomné o návrhu obce Hněvotín na vybudování
cyklostezky z Hněvotína do Topolan – termín schůzky zajistí p.Sláma
komise projednala a odsouhlasila vyměnit zrcadlo na křižovatce při vjezdu do Topolan
(nevyhovující) a osadit nové zrcadlo při výjezdu z ulice Třešňová, dále projedná možnost
výstavby cyklostezky v k.ú. Topolany (směrem do Hněvotína) - na odboru dopravy projedná
p.Chochola
p.Sláma informoval přítomné o nebezpečném zakrytí studny na obecním pozemku ( u zahrady
manželů Šubových) – zajistí p. Sláma
p.Vilímec informoval přítomné o nebezpečném zakrytí „dvou šachet“ na pozemku před
domem pí. Lakomé ( ul. Nedbalova) – cenovou nabídku na zasypání zajistí p.Vilímec
p.Vilímec informoval přítomné o nevyhovujícím oplocení (nízká zídka u kaple)
s p.Krumpolcem projedná, popř. cenovou nabídku na opravu zajistí p. Vilímec
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vhledem k tomu, že v Topolanech jsou noví občané, bude vyhotoven doplňující seznam a
následně jim bude předána modrá kniha o obci Topolany – zajistí pí. Půrová a pí.Mohlerová
p. Dvořákovi (příslušník Městské policie) byla předána informace ohledně „obyvatel“
maringotky směrem pod Třešně – znečišťování okolí, odpadky, papíry…
6. Diskuze:
p. Koutková navrhuje uspořádat brigádu – jarní úklid obce, komise nemá námitky, informační
leták a organizaci brigády zajistí pí. Koutková (tento požadavek byl projednán, avšak nebyl
uveden v zápise ze dne 6.3.2012)
přistavení kontejneru na ořezané větve (v prostoru za hřištěm u potoka) zajistí na TSMO, a.s.
zajistí pí.Půrová
p.Studený vznesl dotaz na budování chodníku ul.Nedbalova – odpověděl p.Vilímec a pí.
Půrová
poukázal na nevhodný ořez hrušní na ul. Nedbalova – odpověděl p.Vilímec a p. Chochola
dotazoval se na výstavbu „ Sociálních bytů“ v Topolanech – odpověděla pí. Půrová a pí
Frančáková
Z debaty přítomných vyplynul požadavek na svolání „Veřejné schůze“ na 10.dubna 2012
v 18.30 hodin v budově (detašovaného pracoviště) – problematiku „Sociálních bytů“
občanům vysvětlí pí Jana Frančáková a p. Jiří Frančák, dále zajistí písemný požadavek na
RMO. Tímto zveme všechny občany Topolan na veřejnou schůzi
pí. Vařeková požadovala „opravu zápisu KMČ a omluvu za nepravdivé uveřejněné údaje“ –
odpověděla pí. Půrová – v neveřejném sezení komise ( v 18.00 – 18.30 hodin dne 3.4.2012)
bylo projednáno a jednohlasně odsouhlaseno, že se zápis nebude opravovat a členové komise
se pí.Vařekové nebudou omlouvat, neboť k tomu není důvod. Dále byla pí. Vařeková
upozorněna, aby své připomínky a návrhy podávala pouze písemně, ústní připomínky
nebudou přijímány a projednávány.
Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali písemně
nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Příští veřejné jednání KMČ se koná 2.5.2012 v 18.30 hodin

Zapsala: Bc.Jana Půrová, předsedkyně komise
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