KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 9.6.2015
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 Regina,
Koppová Barbora a Ivo Klapil
Hosté: Alena Koutková ml., MUDr. Jana Frančáková, Michal Dvořák – strážník
městské policie.
Pan Klapil pořídil zvukový záznam z jednání KMČ v Topolanech
Upozornění: zvukový záznam z jednání může přítomný občan pořizovat po
oznámení tohoto záměru přítomným členům KMČ, pořizovatel záznamu je
přitom povinen respektovat práva na ochranu osobnosti dle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, a při zpracování osobních údajů postupovat v souladu
s ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Doručená pošta:

 Faktura (Petr Růžička) za sestavu ohňostroje ve výši 12.960,- Kč / 36

 Přehled činností TSMO, a.s. v měsíci červnu 2015 / 37
 Potvrzení o předání ze dne 28.5.2015 finanční hotovosti ve výši Kč
2.000,- Kč (nákup 3 kusů pohárů) p. Koutkovi/ 38
 Potvrzení o předání ze dne 28.5.2015 finanční hotovosti ve výši Kč
12.960,- Kč (nákup sestavy ohňostroje) p. Koppové pro RNDr. Pavla
Kubu/ 39
3. Odeslaná pošta:

 pí. Korchová sdělila, že upozornění pracovníkům Správy nemovitostí na
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opravu spínače čerpadla nezaslala, neboť spínač funguje
 p.Klapil písemně upozornil p. Kaderkovou, aby záměr pořádání
ohňostroje oznámila na operační středisko hasičů Olomouckého kraje/ 5
4. Různé – diskuze:

Vývěska pro Klub seniorů, SDH, Mateřského centra Topolínka a Červeného
kříže v Topolanech byla zakoupena a zabudována
p. Půrová informovala přítomné že byl zakoupen diktafon na pořizování
zvukového záznamu z jednání schůzí KMČ. Cena 2.699,- Kč
p. Koppová žádá, aby na základě požadavků občanů , byl osloven vlastník
zbořeniště a zastavěné plochy , parcel.č. 74,75 a 76 U Parčíku, Mgr. Stanislav
Sochor, neboť okolní sousedy obtěžují hlodavci a vysoká tráva – dopis zajistí p.
Půrová
p. Koppová žádá, aby na základě požadavků občanů , byl osloven vlastník
silnice u kaple směrem na Ústín, aby na autobusové zastávce bylo vybudováno
nízké zábradlí, aby cestující v autobusech bezpečně vystupovali z vozidla na
zastávku - dopis zajistí p. Půrová
p. Koppová žádá, aby na základě požadavků občanů, byl na zastávce MHD
umístěn automat na jízdenky, neboť v Topolanech není obchod ani podobná
služba, kde by bylo možno jízdenky zakoupit – dopis zajistí p. Půrová
Paní Koppová informovala přítomné, že mapy sečení pozemků v majetku SMO
se každoročně aktualizují
Stavy el. energie jsou zapisovány do sešitu
p. Koutková vznesla požadavek na pravidelnou údržbu( sekání) parcel č. 309 a
322…2x ročně, ale aby polní cesty byly udržované v celé délce, neboť jsou to
cesty směrem „Pod Třešně“, kde chodí obyvatelé Topolan na procházku (místo
údržby 5x ročně) – dopis Ing. Steigerové na odbor životního prostředí zajistí pí.
Půrová
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MUDR. Frančáková informovala přítomné o průběhu konání dne 6.6.2015 ve
23.35 hodin ohňostroje, před její nemovitostí, požaduje dodržování klidu
v nočních hodinách, tj. od 22.00 hod. – 6.00 hod.
Předsedkyně komise paní Půrová dodatečně sdělila, že již byl proveden nástřik
chodníků (schodů) žlutým pruhem na ul. Nedbalova a ul. U Parčíku.
Cena 2.438,- Kč
Členové komise žádají občany, aby po svých psech exkrementy uklízeli.
Komise městské části v Topolanech upozorňuje občany, že vždy v pondělí, si
mohou občané 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 apod.) Dále žádají občany i hosty občanů
Topolan, aby dodržovaly klid v nočních hodinách a neprovozovali
soukromé ohňostroje a podobné činnosti.
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.

Příští veřejné jednání KMČ se koná. 11.8.2015 ( v úterý) v 18.30 hodin
Správnost zápisu - zapsala: Bc.Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
Členka KMČ: Barbora Koppová
Dne: 10.6.2015
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