KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 17.6.2014
KMČ Olomouc - Topolany, konané v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bc. Půrová Jana, Mgr.Jadrníček Petr, Korchová Regina, Koppová Barbora,
Bc. Psota Jan,
Omluveni: Vilímec Dušan, Chochola Martin, Ing. Mohlerová Marie, Sláma Petr
Hosté: Michal Dvořák, strážník Městské policie Olomouc

2. Kontrola plnění úkolů:

• úkol p. Vilímce zajistit cenu za přístřešek - trvá, objednávka by měla být vystavena
Mgr. Puhačem – v měsíci červenci
• trvá úkol - výměna nových vchodových dveří do sklepa, objednávku zajistí p.
Vilímec, jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ – v měsíci červenci
• návrh na opravu ( repas) vchodových dveří do budovy DP – finanční nabídku zajistí
p. Vilímec – trvá –v měsíci červenci
• p. Sláma zjistí stav projektové dokumentace na budování chodníků v Topolanech a
případné zařazení akce do plánu realizace na odboru investic a dále pokračování
opravy prasklé silnice na ulici Nedbalova – trvá
3. Doručená pošta:

a) Pozvánka a informace k závodu Olomoucký ½ Maratonu 21.června 2014 / 19
b) DP města Olomouce, a.s., omezení průjezdu městem žádost o vyvěšení do veřejné vývěsky / 20
c) Zápis z 1. Výrobního výboru – DUR „Topolany – Zpevnění břehů potoka u komunikace v ulici U
Parčíku“ / 21 – viz vývěska
d) Doplnění k zápisu - Zpevnění břehů potoka ( Povodí Moravy, s.p. provoz Přerov ) / 22
e) Předběžná cenová nabídka na opravy z finančních prostředků MM Olomouc, odbor dopravy/ 23
- oprava spojnice U Sv. Jana směrem k ulici U Parčíku - 125.046,61 Kč
- oprava vpusti Nedbalova č. 12 - 8.591,- Kč
- oprava vpusti Nedbalova ( naproti DD) - 5.445,- Kč
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- vyčištění žlabů a vpustí na ulici Nedbalova od točny BUS po ul. Bílkovu – obě strany 54.843,25 Kč
- lokalitu U Parčíku osadit zákazovou tabulkou „ Zákaz ukládání odpadů a domovních sutí na veřejné
pozemky a komunikace“ - 3.751,-Kč
Oprava komunikace u DP ( vjezd na hřiště) - návrh uhradit z prostředků komise – 42.238,08 Kč
Všechny návrhy byly jednohlasně schváleny všemi přítomnými členy komise.

4. Odeslaná pošta:
a) sdělení stanoviska k pachtu a prodeji orné půdy a ostatní plochy ZD Hněvotín / 4
b) sdělení Ing. Říhové, DP města Olomouce a.s./5
5. Různé:

• p. Dvořák strážník Městské policie Olomouc, informoval o prováděné kontrole
tonáže nákladních automobilů, které projíždějí přes most na ulici Bílkova, kde je
omezená nosnost mostu. Kontroly budou namátkově prováděny i nadále
• Dále informoval přítomné členy komise, že byl požádán občany Topolany řešit
neoprávněnou skládku suti a domovního odpadu na veřejnou cestu z ulice U Sv. Jana
směrem do ulice U Parčíku – sdělil, že případ byl řešen a bylo dotčenou osobou
přislíbeno, že se vyvážení domovního odpadu nebude opakovat, jinak bude případ
předán k přestupkovému řízení.

• pí. Koppová sdělila, že postřik chodníků a veřejných prostranství proti plevelům je
z hlediska kapacity a finančních prostředků zajišťován v centru města Olomouce
•

předběžná cenová nabídka na opravy z finančních prostředků MM Olomouc, odbor dopravy –
oprava: - oprava spojnice U Sv. Jana směrem k ulici U Parčíku – jednohlasně odsouhlaseno

•

- oprava vpusti Nedbalova č. 12 – jednohlasně odsouhlaseno

•

- oprava vpusti Nedbalova ( naproti DD) – jednohlasně odsouhlaseno

•

- vyčištění žlabů a vpustí na ulici Nedbalova od točny BUS po ul. Bílkovu –obě strany –
jednohlasně odsouhlaseno

•

- lokalitu U Parčíku osadit zákazovou tabulkou „ Zákaz ukládání odpadů a domovních sutí na
veřejné pozemky a komunikace“ – jednohlasně odsouhlaseno

•

Oprava komunikace u DP ( vjezd na hřiště) - návrh uhradit z prostředků komise – jednohlasně
odsouhlaseno
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•

Dále bylo jednohlasně odsouhlaseno pořádání 2. ročníku Novoročního ohňostroje,
odsouhlasena částka do 12.000,- Kč – projednáno s panem RNDr. Kubou, který akci zajistí.

•

Občerstvení k této akci bude rovněž zajištěno

•

Dále byla projednána a následně schválena všemi členy komise nutnost řešení dopravní
situace na ulici U Sv. Jana od křižovatky směrem na Olomouc, v tomto úseku není vybudován
chodník (ač byl několikrát podán návrh na odboru investic) a osobní i nákladní automobily
v tomto úseku jezdí nepřiměřenou rychlostí – žádost na Policii české republiky na měření
rychlosti v tomto úseku zajistí pí. Půrová

• Členové komise upozorňují občany Topolan a zároveň je vyzývají aby
nevyvážely domovní odpad, stavební suť a biologická odpad ( posekanou trávu)
na veřejné cesty, prostranství a pozemky. Bude vyhlášeno i místním rozhlasem

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

Příští neveřejné jednání KMČ se koná 5.8.2014 (v úterý) v 18.30 hodin

Zapsala: Bc. Jana Půrová,
předsedkyně KMČ Topolany
Dne: 19.6.2014
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