KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z neveřejné schůze konané dne 27.6.2013
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, Bc. Psota
Omluveni: Mgr.Karel Ryjáček, Mgr. Petr Jadrníček, D. Vilímec
Pozvaní hosté: Michal Dvořák, příslušník Městské policie, pí. Koppová a pí. Havranová
2. Kontrola plnění úkolů:
• Byl odsouhlasen zápis ze dne 23.5.2013
3. Předsedkyně KMČ Jana Půrová informovala členy KMČ o následujícím:
• 2.5.2013 proběhla schůzka s panem Malíkem za přítomnosti pana Vilímce ( byla
provedena kontrola střechy, kde zatéká, kontrola topidel v kanceláři komise ( bude
provedena revize topidel a případná oprava), prohlídka sklepů a prohlídka vchodových
dveří v budově Detašovaného pracoviště – požadavky trvají
4 . Odeslaná pošta:
• Žádost na Správu silnic Olomouckého kraje ohledně odstranění vzrostlé vrby na ul. U Sv.
Jana a dále žádost o opravu komunikace na ul. Bílkova , která má příčné trhliny, výtluky a
je také poškozen most přes potok na ul. Bílkova-žádost zajistila pí. Půrová / 10
• Sdělení Ing. Kmoníčkové, MM Ol.- ohledně opravy komunikace(po záruce) v Topolanech
a žádost o místní šetření – p.Sláma/ 11
• Odpověď pí. Trnkové ( firma SEKNE-dopravní značení) udělením plné moci není
v kompetenci KMČ Topolany – pí. Půrová odkázala na pracovníka MM Ol Mgr. Puhače /
12
5. Přijatá-doručená pošta:
• Objednávka TS, a.s. 2013 měsíc červen na další opravy chodníků ul U Parčíku 4 – 24, ul
Nedbalova, osazení silničních obrub a vyčištění vpusti, zabudování sloupkové betonové
zábrany / 25
• Sdělení Správy silnic Olomouckého kraje – p. Koláčka – k žádosti o odstranění vrby –
sděluje, že tento strom se nachází na pozemku Povodí Moravy, co se týče opravy silnice
Bílkova, budou drobné výtluky, trhliny apd. opraveny během druhé poloviny roku 2013/26
• P.Sláma předložil podklady na výrobu překážek pro topolanské děti / 27
• Objednávka č.:OB01400/13-firma Jan Suchánek výroba dřevěných překážek 14.000,- Kč/
28
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• Stanovisko k pozemku parc.č. 221 v k.ú. Topolany / 29 - stanovisko bude vyvěšeno ve
vývěskách
• Informace MM Ol-Odbor dopravy ohledně provozu nové tramvajové větve na Nové Sady
(tramvaje, autobusy – názvy zastávek) / 30 –vyvěšeno ve vývěskách
• Sdělení pí. Trnkové (firmy Sekne) ohledně dopravního značení v Topolanech: MM Ol,
odbor dopravy – nesouhlasí s umístěním zpomalovacích prahů, odbor dopravy souhlasí
dle předložené situace k navržené místní úpravě provozu na pozemní komunikaci
v Topolanech /31
• 26.5.2013 – p. Vilímec předal do knihy došlá pošta (Rozhodnutí MM Ol.,Souhlas o
provedení ohlášených udržovacích prací, Zápis s prohlídky stavby „ Stouska a Křelovský
potok, Topolany, těžba nánosů, zkapacitnění toku“ / 32
• Plán prací pro KMČ – TS, a.s. - 7/2013 / 33
Různé – diskuze:
• p. Vilímec vybudoval dvě opěrné stěny ( východ ze sklepa DP ), provedl opravu schodů a
provedl terénní úpravy – členové komise vyslovují p. Vilímcovi poděkování
• požadavek na ořez strumu u nemovitosti U Parčíku 9 - trvá, neboť ořez stromů bude
prováděn až v zimních měsících - zajistí pí. Půrová
• 28.6.2013 Ing. Kmoníčková ( MM Ol)provede místní šetření rozsahu škod pozemních
komunikací v Topolanech, které jsou v majetku MM Olomouc.
• Členové komise jednohlasně vyslovili poděkování SDH a členkám mateřského centra
Topolínka, kteří dne 8.6.2013 uspořádali soutěž a dětský den.
• V případě, že je to technicky možné, byla odsouhlasena realizace rozhlasu na ul.
Třešňová, telefonicky byl kontaktován p. Vilímec, který tuto možnost prověří
• pí. Půrová bude urgovat pana Malíka k opravě střechy na DP v Topolanech
• jednohlasně byl odsouhlasen Novoroční ohňostroj – 1.1.2014 ( pravděpodobně v 19 hodin,
ale čas bude ještě upřesněn) do částky 10.000,- Kč
• na základě žádosti Mgr. Puhače, mu byla dne 26.6.2013 zapůjčena Technická zpráva –
oprava komunikace ul. U Parčíku
• na KMČ se obrátili občané, kteří žijí v blízkosti Kaple ( při vjezdu do Topolan) se stížností
na nastavení automatického zvonění v 6 hodin ( posunuto na 8 hodin, ve 12 hodin, v 15
hodin a v 18 hodin) - bude řešit pí. Půrová a p. Jadrníček
• dne 1.7.2013 byla uskutečněna schůzka s panem farářem Krumpolcem v Hněvotíne, celá
záležitost ( bydlení u kaple a zvonění) mu byla objasněna a ten přislíbil, že ranní a večerní
zvonění bude zrušeno, zvonit na kapli se bude ve 12 hodin, v 8.45 hodin před mší, při
úmrtí bude zvonit umíráček a v pátek v 15 hodin se bude krátce zvonit jako připomenutí
ukřižování Krista.
• Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.

Příští veřejné jednání KMČ se koná 29.8.2013 (čtvrtek) v 18.30 hodin
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
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