KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z jednání dne 15. 1. 2013
KMČ Olomouc - Topolany, konané 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, Korchová Regina, Ing. Mohlerová Marie, Chochola
Martin, Sláma Petr, Vilímec Dušan, Mgr. Ryjáček Karel
Hosté: p. Koutek, p. Studený, pí. Pospíšilová, MUDr. Loudová a pí. Vařeková
2. Kontrola plnění úkolů:
•

Byl odsouhlasen zápis ze dne 4. 12. 2012

•

p. Vilímec informoval členy komise o průběhu čištění potoka, které probíhá od Křelova
směrem do Topolan ( potok je znečištěn černou skládkou - komunálním odpadem, např.
pneumatikami, atd.), z tohoto důvodu se čištění zpomaluje – v jednání
p. Sláma informoval členy komise, že ČEZ uvedl do původního stavu komunikaci –
kontrola povrchu bude provedena v jarních měsících
p. Půrová seznámila přítomné s dopisem pí. Vařekové (zaslán na MM Olomouc), která je
nespokojená s činností KMČ. Odpověď na tento dopis z MM Olomouc (od Mgr. Puhače)
přečetla pí. Půrová, obě písemnosti jsou založeny v došlé poště pod položkou / 64

•
•

3. Odeslaná pošta:
•

Pod položkou / 15 (2012) sdělení MM Olomouc, že KMČ jednohlasně odsouhlasila
pronájem části parc. č. 346/90 orná půda o výměře 4.053m2 v k.ú. Topolany za účelem
provozování zemědělské výroby ZD Hněvotín

•

Pod položkou / 1 (2013) žádost ohledně opravy - doplnění dopravního značení v ulici
U parčíku a výměny zrcadla na křižovatce při vjezdu do Topolan a umístění nového
zrcadla při výjezdu z ulice Třešňová

4. Různé:
•

pí. Půrová informovala členy komise, že budou vyměněny zámky od vchodových dveří

p. Vilímec informoval přítomné:
•
•
•
•

čerpadlo u kanalizace (Detašovaného pracoviště, dále jen BDP) funguje, ale stále bliká
je nutno napojit svody ze střechy
střechou nad schodištěm zatéká
je nutno provést šetření na místě a provést opravy (nové omítky) ve sklepech BDP
s p. Malíkem projedná pí. Půrová a zajistí písemnou žádost
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pí. Korchová navrhuje zakoupit do BDP nové záclony – projedná s p. Mgr. Puhačem
pí. Půrová
pí. Mohlerová navrhuje z prostředků na rok 2013 provést opravu silnice bří. Čapků, vše
jednohlasně odsouhlaseno
p.Chochola požádal pí. Vařekovou (členku volební komise v Topolanech) o sdělení
volebních výsledků ve 2. kole prezidentských voleb – bude vyvěšeno ve vývěsce, zajistí
p. Chochola
pí. Půrová přečetla seznam prací, které byly v Topolanech realizovány v roce 2012 –
bude vyvěšen ve vývěskách
na novém povrchu vozovky bří.Čapků se objevila výrazná prasklina, p. Sláma a p.
Vilímec zjistí, zda je ještě komunikace v záruce a zároveň prověří možnost úpravy
krajnice v zatáčce mezi nemovitostmi p.Banáta a p.Studeného

5. Diskuze:
•
•
•

p. Pospíšilová informovala členy komise, že vůz TS a.s projel místní uličkou a propadl
se do šachty, kde je vodovodní přípojka před domem p. Majera – bude řešit pí. Půrová
s firmou SEKNE a s TS a.s.
p. Koutek předložil pozvánku pro zástupce KMČ na Valnou hromadu SDH, konanou dne
19. 1. 2013 – zúčastní se p. Vilímec
pí. MUDr. Loudová se dotazovala na možnost doplnění investičních akci pro rok 2013
o výstavbu dešťové kanalizace – informaci zjistí pí. Půrová

p. Studený informoval přítomné:
•
•
•
•
•
•

autobusy MHD a osobní automobily vjíždějí na pozemek mezi nemovitostmi p. Banáta
a p. Studeného, čímž vzniká cca 15m dlouhá rýha a zemina (bláto) je roznášeno na hlavní
komunikaci
požaduje zvednout výpusť dešťové kanalizace a technicky řešit zamezení znečišťování
vozovky
upozornil, že pracovníci TS a.s. popelnice po vysypání nedávají na původní místo, ale
mnohdy jsou ve vozovce – dopis na TS a.s. zajistí pí. Půrová
upozornil, že popelnice na komunální odpad nejsou po vysypání uklízeny a že na obci
působí neesteticky – členové KMČ mohou pouze občanům doporučit, aby si popelnice
uklízeli a vyváželi je před své domy těsně před vývozem
reagoval na zápis KMČ ze dne 4. 12. 2012 ohledně pořízené zvukové nahrávky – dotaz
na MM Olomouc ohledně pořizování nahrávek a předávání dalším osobám - zajistí
pí. Půrová
problematika spalování nevhodného materiálu při vytápění domů – p. Studený se nabídl,
že zjistí možnosti řešení této situace

Příští veřejné jednání KMČ se koná 12. 2. 2013 v 18.30 hodin
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
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