KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 29.8.2013
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, D. Vilímec, Ing. Mohlerová Marie, Chochola Martin,
Sláma Petr, Korchová Regina, Bc. Psota Jan,
Omluveni: Mgr.Karel Ryjáček, Mgr.Petr Jadrníček a Michal Dvořák příslušník Městské policie
v Olomouci
Hosté: p. Chochola, p. Kříček, pí. Kříčková, pí. Koutková, pí.Havranová, pí.Koppová, p. Teimer
2. Kontrola plnění úkolů:
Dodatečně byla v roce 2013 zrušena v bodě Různé: realizace rozhlasu na ul. Třešňová v zápisu ze
dne 27.6.2013 – jednohlasně odsouhlaseno, místo rozhlasu bude vybudován přístřešek u budovy DP (u
hřiště)
3. Doručená pošta:
a) Objednávka prací č. OB01998/13/OVVI-KMČ-p. Vilímec – odkanalizování studny v ulici U
Parčíku na částku 5000,- Kč včetně DPH - / 44
b) SMOL/Maj/22/4160/2013/Ha ze dne 12.8.2013 – žádost o sdělení stanoviska k poskytnutí
výpůjčky části pozemku č. 98 ostatní plocha o výměře 58m v k.ú. Topolany paní Miladě
Komendové za účelem provádění údržby a výsadby zeleně – KMČ jednohlasně souhlasí, aby
pí. Komedové byla poskytnuta výpůjčka za účelem výsadby zeleně, nesouhlasí s vybudováním
byť nízkého oplocení neboť ulice se v těchto místech zužuje a v případě nutnosti – vjezdu
větších vozidel(hasičů, záchranné služby, vozidel TS, a.s.) by mohlo dojít k horší průjezdnosti
popř. by mohlo dojít k poškození oplocení - odpověď a zdůvodnění zajistí p. Půrová / 45
c) Plán prací TS a.s. na měsíc září 2013 / 46
d) pí. Koppová předala návrh (fotografii) na realizaci multifunkčního hřiště, které by mohlo být
vybudováno na stávajícím hřišti za DP z prostředků MM Olomouc, odboru vnějších vztahů /
47
e) P. Koppová předla mapy sečení v k.ú. Topolany / 48
4. Odeslaná pošta
a) Odpověď MMOl/maj. – stanovisko k žádosti o odprodej části pozemku manželům
Němečkovým

5. Různé – diskuze:
• pí. Půrová informovala přítomné, že jí byla vrácena Technická studie – „Oprava
komunikace U Parčíku“
• pí. Půrová dále informovala přítomné, že veškeré návrhy zakázek jsou podávány bez
DPH
• pí. Půrová informovala přítomné, že Rada města Olomouce schválila na svém
zasedání dne 23.7.2013 - bod investiční akce KMČ – XIII KMČ 26 Topolany:
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Prováděcí PD na zpevnění břehů potoka a komunikace v ulici U Parčíku – odhad
nákladů PD 110.000,- Kč, realizuje odbor investic.
• pí. Půrová informovala, že po předchozí dohodě s pí. Příkazskou z odboru životního
prostředí, by bylo možno v Topolanech umístit ještě jeden koš na psí exkrementy –
návrh na umístění v ul. U Parčíku ( umístění je odhadovánu cca nejpozději do jarních
měsíců 2014)
• pí. Půrová předala pí.Korchové odsouhlasenou a následně proplacenou(pracovníkem
MM Olomouc) hotovost pro MM centrum Topolínka
• pí. Půrová informovala, že víceúčelová bouda – přístřešek na pozemku za DP v
Topolanech je stále v jednán, předpokládaná cena je do cca 52.000,- Kč
• p. Vilímec informoval přítomné:
byla opravena čerpací stanice(kanalizace) v budově DP v Topolanech
dále byla provedena oprava střechy na budově DP v Topolanech
cyklostezka Hněvotín – Topolany je stále v jednání
• p. Korchová informovala, že z ulice Třešňová je pohnuté zrcadlo a při výjezdu není
vidět – žádost na opravu u firmy SEKNE zajistí pí. Půrová
• p. Sláma informoval, že na ul. Třešňová je propadlá kanalizační vpusť, nejsou
opraveny praskliny na komunikaci na ulici Nedbalova a bří. Čapků a před DP je
utržená krajnice - písemný dotaz na p. Čecha, pracovníka TS, a.s. vznese pí. Půrová
• pí. Barbora Koppová předložila návrh na opravu a doplnění o hrací prvky na hřišti za
budovou DP – tuto záležitost předběžně projednala s p. Halou z odboru vnějších
vztahů, v případě, že by MM Olomouc realizaci zaplatilo z dotací, členové komise
s tímto jednohlasně souhlasí
• pí. Koppová se dotazovala na jednání s p. farářem ohledně zvonění - o průběhu
jednání odpověděla pí. Půrová
• p. Kříček ml. se dotazoval na neutěšené poměry v Topolanech ohledně tzv.
„starousedlíků“ a tzv. „náplavy“ – svůj názor a stanovisko k neustálým a uměle
vyvolávaným problémům v Topolanech podala vyčerpávajícím způsobem pí. Půrová
• p. Sláma na dotaz pana Josefa Chocholy zjistí možnosti kolem plošně deratizace
v Topolanech, neboť dle jeho sdělení je velký výskyt potkanů
• pí. Kříčková ml. se dotazovala na výstavbu chodníku na ulici. U Sv. Jana –
odpověděla pí. Půrová, žádost je podaná na odporu investic, stavbu nelze provést
z finančních prostředků určených na opravy z odboru dopravy.
• Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.

Příští neveřejné jednání KMČ se koná 17.9.2013 (úterý) v 18.30 hodin
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
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