KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 28.4.2015
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, Chochola Martin, Korchová Regína, Koppová
Barbora a Ivo Klapil
Hosté: Michal Dvořák-strážník Městské policie Olomouc, Alena Koutková ml. ,František
Psota, Dušan Vilímec st., Jiří Janhuba, Blanka Sovová, Eva Vařeková
2. Doručená pošta:
a) Sdělení Mgr. Petra Swaczyny ohledně mimořádné jarní sběrové soboty – z důvodu
nedostatku finančních prostředků nelze přistavit kontejner, občanům doporučuje využít
celoročně otevřený sběrový dvůr v Neředíně. / 12
b) Oprava tratě na ulici Wolkerova – tisková zpráva / 13
c) Sdělení Mgr. Puhače ohledně nové tabulky odměn členům komise, informace o částce
300.000,- Kč na opravy chodníků a částku 130.000,- Kč na další drobné opravy, popř.
dalších drobných projektů, nákupů a kancelářských potřeb, karet na telefon, poštovní
služby, novoročenky atd./ 14
d) Přehled činností TSMO, a.s. v měsíci dubnu 2015 / 15
e) Sdělení Miluše Příkazské ohledně požadavku na instalace košů na psí exkrementy v
Topolanech, upozorňuje na skutečnost, že koše jsou přednostně instalovány do centra
f) města nebo do sídlištních lokalit / 16
g) Sdělení Ing. A. Steigerové ohledně pravidelné seče parc.č.309, a to od domu č. 23 na
ulici Třešňová až po antukové hřiště/ 17
h) Odbor vnějších vztahů – oznámení, že v k.ú. Topolany je nová ulice Julia Pelikána/ 18
i) KÚ Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k žádosti o povolení úplné uzavírky
silnice II/448 v úseku Olomouc – Topolany – Ústín / 19
j) MM Olomouc – Kasárna Neředín II etapa povoluje prodloužení platnosti stavebního
povolení / 20
k) ARRIVA MORAVA a.s.,oblast Olomouc – přepravní opatření, uzavírka silnic II/ 448
Ústín – Topolany/21
l) Krycí list rozpočtu – cenová nabídka oprava kamenné zídky před DP v Topolanech –
86.086,- Kč / 22
m) Krycí list rozpočtu – cenová nabídka oprava vchodu do DP v Topolanech – 27.736,Kč / 23
n) TSMO, a.s. orientační ceny na opravy komunikací – Topolany, předpokládané náklady
14.588,- Kč/ 24
o) p. Vilímec předal osobně do došlé pošty- Námitka k jednání ze dne 23.4.2014 –
rekonstrukce mostu v Topolanech, jednání na místě samém / 25
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p) p. Vilímec předal členům komise Petici – Nesouhlas s plánovaným provozem chystané
kompostárny v Ústíně, která má být postavena těsně za hranicí k.ú. Topolany/ 26
3. Různé – diskuze:
Členové komise jednohlasně odsouhlasili rychlou cestou(prostřednictvím skype a internet.
zpráv) výrobu bezpečnostního zábradlí na ul Nedbalova ve výši 6.015, Kč – jednohlasně
odsouhlaseno, zábradlí je již zabudováno
Členové komise jednohlasně odsouhlasili nákup el. hrnce pro potřeby komise, SDH, Klubu
seniorů, cena do 3.000,- Kč – zajistí pí. Půrová
Členové komise jednohlasně odsouhlasili pořádání tradičního Novoročního ohňostroje v roce
2016 do celkové výše 13.000,- Kč, zajistí a s RNDr. Kubou projedná pí. Koppová
Členové komise jednohlasně odsouhlasili opravu vchodu do DP firmou Opluštil, cena do cca
28.000,- Kč – zajistí pí. Půrová
Členové komise neodsouhlasili opravu kamenné zídky před DP firmou Opluštil v ceně
86.083,- Kč, členové komise požadují přehodnocení částky – zajistí pí. Půrová
Členové komise jednohlasně odsouhlasili návrh na opravy komunikací v k.ú. Topolany,
předpokládané náklady 141.588,- Kč, p. Vilímec upozornil, že oprava propadu ul. Nedbalova
( 2.631,- Kč) byla v loňském roce zaplacena firmě Opluštil
p. Půrová informovala členy komise, že firma Foukal provede opravu rozhlas. vedení
v příštím týdnu ( podle počasí může být termín prodloužen)
p. Půrová informovala členy komise, že ve středu 29.4.2015 se zúčastní setkání předsedů
KMČ s primátorem a jeho náměstky
p. Koppová informovala přítomné, že plachta na zakrytí dětského pískoviště je objednána
k výrobě – zajistí odbor vnějších vztahů/ p. Koppová
Členové komise jednohlasně odsouhlasili návrh k nákupu 2 kusů el. přenosek k zavěšení do
dřevěného přístřešku za budovou DP/ zajistí p. Klapil
p. Vilímec předal pí. Půrové 3 kusy klíčů od vchodu do sklepa, mříže a vchodu a CD
Riziková území při extra. srážkách.
p. Vilímec upozornil na neoprávněnou (černou) skládku za bývalým kravínem, mapu k.ú.
zajistí p. Klapil, dopis na životní prostředí zajistí pí. Půrová
p. Půrová zajistí dopis na vedení ZD Hněvotín ve věci pronájmu „ bývalého hnojiště“ a dopis
na Obecní úřad v Ústíně ohledně plánované kompostárny – dopisy jsou bezpředmětné, neboť
ve středu předsedky KMČ v Topolanech obdržela dopis, kdy Krajský úřad Olomouckého
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kraje odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUOK 39589/2015 ze dne 27.4.2015
vydal usnesení, ve kterém zastavuje provoz zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadůkompostárny umístěného v areálu ZD Hněvotín v Topolanech, k.ú. Ústín.
Vzhledem k tomu, že připomínky pí. Vařekové k jednání komise v březnu byly nepravdivé a
nebylo možno se s pí. Vařekovou slušně domluvit, předsedkyně komise okamžitě ukončila
veřejnou schůzi.

Členové komise žádají občany, aby po svých psech exkrementy uklízeli
Komise městské části v Topolanech upozorňuje občany, že vždy v pondělí v
Detašovaném pracovišti je možno zaplatit poplatek za psy a poplatek za
komunální odpad, popř. pořídit ověřování podpisů nebo listin.
Členové komise žádají občany, aby v rámci dobrých vztahů se sousedy a
slušnosti k ostatním obyvatelům, zachovávali neděli jako den klidu a
odpočinku a zbytečně neprováděli činnosti, které vytvářejí hluk ( sekání
trávy, řezání motorovou pilou apd.)
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.

Příští veřejné jednání KMČ se koná. 19.5.2015 ( v úterý) v 18.30 hodin

Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
Dne: 28.4.2015
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