KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejného jednání dne 4.9.2012
KMČ Olomouc-Topolany, konané v 18.00 hodin v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu
1.Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bc.Půrová Jana, Korchová Regina, Ing.Mohlerová Marie, Chochola
Martin, Sláma Petr, Mgr.Jadrníček Petr, Vilímec Dušan, Mgr.Ryjáček Karel
Omluveni: Bc.Psota Jan
Hosté: p. Dvořák, příslušník Městské policie Olomouce, p.Chochola Josef, pí.Koutková, pí.
Mudr. Loudová, pí. Vařeková
2. Kontrola plnění úkolů:
Byl odsouhlasen zápis ze dne 7.8.2012
Akce - likvidace malé vodárny v Topolanech, dle sdělení p. Vilímce, termín k odstranění
vodárny je do 30.9.2012 (objednávka SDH v Topolanech)
Projednána, vybrána a jednohlasně odsouhlasena nabídka p. Vilímce na odstranění stavby,
návrh rozpočtu ve výši Kč 11.042,- odklidit rozpadlou nízkou zídku kolem kaple při vjezdu
do Topolan a místo ní vysázet živý plot – založeno do přijaté pošty pod položkou /49
Mgr. Jadrníček zajistí dotaz na Povodí Moravy ohledně termínu čištění potoků v Topolanech
(tok Stouska a Křelovský potok)
pí. Půrová informovala přítomné o průběhu jednání s Mgr. Machovou (TOP 09), které se
zúčastnila s panem Vilímcem
Mgr. Jadrníček informoval přítomné o jednání na dopravním inspektorátu PČR ohledně
průjezdu přetížených kamionů obcí – ústně mu byla přislíbena kontrola cca 2x měsíčně
Projednán návrh na rozmístění odpadkových košů na psí extramenty:
a) Před budovou detašovaného pracoviště
b) V ulici bří. Čapků ( bytovka – kontejnery)
c) V ulici U Parčíku
Dle sdělení pí. Koutkové bude „Bleší trh“ v Topolanech uspořádán cca do 14 dnů, bližší
termín upřesní

3. Došlá pošta:
48/ Plán prací KMČ na 9/2012 – ve státní svátek 28.9.2012 bude probíhat svoz odpadu
49/ Cenová nabídka p. Dušana Vilímce
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50/ Cenová nabídka ŽIŽKA stavebniny s.r.o.
51/ Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně - zábor a výkopové práce k.ú. Topolany, Nedbalova 38/23 do 5.9.2012
52/ Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně - zábor a výkopové práce k.ú. Topolany, Bílkova 6 do 8.8.2012

4. Odeslaná pošta:
14/ Požadavek na umístění patníků s reflexními značkami od Topolan do Neředína

5. Jednání KMČ:
KMČ projednala požadavek ing. Dostála na ořez keřů a převislé břízy na křižovatce při
vjezdu do Topolan a požadavek na sečení trávy v příkopech po obou stranách u silnice do
Topolan – zajistí Mgr. Jadrníček
p. Sláma písemně osloví vlastníky komunikací v Topolanech ohledně vyčištění žlabů a
výpustí
p. Vilímec informoval přítomné o výměně tří poklopů a že během měsíce října bude budova
detašovaného pracoviště napojena na kanalizaci
Byl projednán návrh pí. Korchové a p. Slámy na zajištění nízkých dřevěných překážek na
cyklotrial pro děti na hřiště za školu, informace zajistí p. Sláma.
6. Různé:
Dotaz na příslušníka Městské policie Olomouc ohledně parkování osobních automobilů na
točně autobusů – Ing. Mohlerová
Dotaz na příslušníka Městské policie Olomouc ohledně jízdy na čtyřkolkách v Topolanech
„Pod třešněmi“
MUDr. Loudová se dotazovala na cyklostezku mezi Hněvotínem a Topolanami, odpověděl p.
Sláma
MUDr. Loudová konstatovala, že jí vadí slova „ …se zakazuje…“ v zápisu ze dne 7.8.2012,
snahu o vysvětlení a objasnění pí. Půrové kategoricky odmítla
p. Chochola objasnil členům komise, kde stála Boží muka v ulici Třešňová a navrhoval, že by
se měla znovu obnovit, vzhledem k tomu, že místo, kde původně stála, je v současnosti
soukromým pozemkem, jedná se o vztah občanskoprávní.
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pí. Koutková upozornila na nadměrný hluk letadel z blízkého letiště – podrobnosti, jak danou
situaci řešit zjistí Mgr. Ryjáček

Tento bod(oddíl dětí) nebyl projednán, bude projednán 2.10.2012 pí. Půrová dne 7.8.2012
navrhla pí. Koutkové, zda by si v Topolanech nechtěla vytvořit oddíl dětí – kterým by se
věnovala a učila je poznávat přírodu…měla by maximální podporu KMČ v Topolanech
(v rámci možností) a k dispozici cvičící místnost pro zimní období
V neveřejné části komise byly projednány dotazy pí. Vařekové k zápisům ze dne 5.6.2012,
20.8.2012 a dodatku týkající se dešťové kanalizace – zaevidovány jako došlá pošta pod
položkou/53) – přítomní členové komise jednohlasně odsouhlasili, že se k těmto dotazům
nebudou vyjadřovat.

Příští veřejné jednání KMČ se koná 2.10.2012 v 18.30 hodin

Zapsala: Bc.Jana Půrová
předsedkyně KMČ Topolany
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