KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 19.11.2013
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, Bc. Psota Jan a Regina Korchová
Omluveni: Mgr.Petr Jadrníček, Barbora Koppová
Hosté: Michal Dvořák, příslušník Městské policie, pí. Koutná Marta, pí.Mgr.Koutná Martina, pí.
Vařeková, p. Koutek Roman
2. Kontrola plnění úkolů:
p. Chochola Martin informoval přítomné, že deratizaci si musí provést každý občan sám, popř.
nahlásit tuto skutečnost na KHS Olomouc – kontaktní osoba pan Mazánek, tel.č.585719249 ( z.č.
258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a požádat o preventivní nebo akutní deratizaci.
3. Doručená pošta:
a) MM Olomouc - sdělení o odvolání na vlastní žádost z funkce člena komise v Topolanech
pana Mgr. Karla Ryjáčka /58
b) MM Olomouc – sdělení o jmenování paní Barbory Koppové členkou komise v Topolanech/ 59
c) Objednávka firmy SEKNE, spol. s r.o. – oprava radarů - 11.600,- Kč / 60
d) Mimořádné posílení svozu bioodpadu – 21.11.2013 v Topolanech / 61
e) Položky soupisu prací - trvalé dopravní značení v Topolanech – firma SEKNE, spol. s r.o. –
25.355,- Kč / 62
f) Informace ohledně prohlídky mostu v ulici Nedbalova - odbor dopravy p. Vojtěch Holý / 63

4. Odeslaná pošta:

nebyla

5. Různé – diskuze:
• pí. Půrová informovala přítomné - úkol opravit „praskliny“ na komunikaci ulice
Nedbalova a opravit „utrženou krajnici“ před DP- trvá
• požadavek po předchozí dohodě s pí. Příkazskou z odboru životního prostředí na
umístění ještě jednoho koše na psí exkrementy – trvá, návrh na umístění v ul. U
Parčíku ( umístění je odhadovánu cca nejpozději do jarních měsíců 2014)
• p. Půrová informovala přítomné o průběhu jednání na MM Olomouc, odbor dopravy
ohledně opravy mostu mezi ulici Nedbalova a bří. Čapků, ing. Fryčák provedl pro
MM Olomouc prohlídky mostů a bylo vydáno stanovisko k případné opravě mostu
( v Topolanech) a dále informovala přítomné, že dne 25.11.2013 bude uskutečněno
jednání na MM Olomouc, odbor dopravy s panem Škutou
p. Půrová informovala přítomné, že jednala s panem Malíkem (Správa nemovitostí) a
ten přislíbil, že plynová topidla budou opravena ještě do konce roku, oprava (repas)
vchodových dveří do budovy DP bude provedena v jarních měsících 2014
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• p.Vilímec se dotazoval na existenci map sečení, pí.Půrová sdělila, že tyto má
k dispozici, prohlídka map bude provedena na schůzích v zimních měsících
(v prosinci nebo v lednu), dále upozornil, že je nutno v roce 2014 umístit do sklepa
nové vchodové dveře – s panem Malíkem projednán p. Půrová
• Novoroční „Ohňostroj“ bude uskutečněn dne 1.1.2014 v 18 hod. na na hřišti za DP
• p. Mohlerová projednala v Klubu seniorů pomoc při přípravě malého občerstvení
(uvaření čaje pro děti, popř. grogu pro dospělé)
• p. Sláma kontaktoval vlastníka nemovitosti (zahrady) pí. Korzickou, se kterou bude
řešit ukládání vyhrabaného listí a trávy na svém pozemku
• p. Vilímec se informoval přítomné, že chodník směrem od Hněvotína je v jednání
• p. JUDr. Major nezajistil po předchozím osobním projednání projekt na nové
chodníky v Topolanech na ul Nedbalova směrem ke kapli, chodník na ulici U Sv. Jana
a projekt na chodník na ulici Nedbalova směrem k mostu – informaci k věci zajistí p.
Sláma a p. Chochola
• Na dotaz občanů bylo sděleno, že objížďka ( akce Těšetice) přes Toploany a Hněvotín
bude do 3.12.2013
• pí. Koutná informovala přítomné na zvýšenou dopravu osobních a nákladních
automobilů přes Topolany a na zvýšenou hlučnost. Požaduje změřit hlučnost průjezdu
přes Topolany, zejména ulici Bílkova, KHS Olomouc – žádost zajistí p. Chochola a
předá pí. Půrové do evidence odeslané pošty
• p. Koutek informoval přítomné, že dne 6.12.2013 se bude rozsvěcovat stromeček před
budovou DP a požádal o využití el. energie z budovy – jednohlasně odsouhlaseno
• p. Koutek informoval, že „malí hasiči“ využívají místnost, kde se cvičí
• členové KMČ vyzývají všechny občany, zejména seniory, aby v své důvěřivosti
neotvírali neznámým osobám, neboť dochází k vloupání a častému okrádání
důvěřivých seniorů.V případě zjištění neznámých osob, kteří se pokoušejí dostat pod
různými záminkami (odpočet vodoměrů, plynu, nabídka prodeje zboží….) do domů,
doporučujeme okamžitě volat č. 156 – Městskou policii (projednáno s p. Michalem
Dvořákem)

Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte členům
komise.

Příští neveřejné jednání KMČ se koná 19.12.2013 ( ve čtvrtek) v 18.30 hodin

Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
Dne: 22.11.2013
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