KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 7.10.2015
KMČ Olomouc - Topolany, konané v 18.00 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 - omluven,
Korchová Regina, Koppová Barbora a Ivo Klapil
Hosté: Vilímec Dušan st., Dušan Vilímec ml., Dalibor Skřivánek, Eva
Vařeková Eva, Roman Koutek, Jiří Janhuba, Blanka Sovová, MUDr. Jana
Frančáková a Michal Dvořák – strážník městské policie.
Pan Klapil pořídil zvukový záznam z jednání KMČ v Topolanech
Nahrávka z průběhu jednání KMČ nebude žádným osobám poskytnuta, neboť
dle jednacího řádu KMČ, bod č. 7, schváleno RMO 3.3.2015 si může za
zákonných podmínek každý občan pořídit zvukový záznam sám
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:
 Sdělení ing. A. Steigerové ve věci ořezu keřů, které zasahují do chodníku
na ulici Nedbalova a na nevhodný výběr dřevin v této lokalitě. Pozemek
bude uklizen, plocha bude zatravněna/ 56
 p. Koutková Alena ml. požádala o zveřejnění pasportu sečení zelených
ploch, které jsou v majetku MM Olomouc, k.ú. Topolany na webové
stránky KMČ26 Topolany. V současné době nebudou mapy (pasport)
sečení, popř. jiných prací zveřejněny na web.stránkách/57
 Protokol o prohlídce nemovitosti DP v Topolanch, přítomni: Mgr.
Puhač, pí. Spurná a pí. Půrová/ 58
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 Pozvánka na pracovní schůzku dne 7.10.2015 v 16 hodin na MM
Olomouc, hlavním bodem jednání je spotřeba elektrické energie na ul.
Nedbalova 8(DP) v Topolanech/59
 Sdělení ing. Zvoníčkové ve věci požadavku p. Vařekové na prošetření,
kdo z občanů Topolan je připojen a kdo není připojen na kanalizační řád.
V případě, že není připojen, kam vyváží domovní splašky/60
 Nesouhlas s vyjádřením pana Skřivánka ve věci opravy účelové
komunikace mezi zahrádkami/61
 Oznámení Bc. Horňákové, že zastupitelstvo města Olomouce, na svém
jednání dne 19.6.2015 schválilo upravené tabulky pro odměny za výkon
funkce předsedů a členů KMČ /62
3. Odeslaná pošta:
Žádost Ing. Zvoníčkové ve věci požadavku p. Vařekové na prošetření, kdo
z občanů Topolan je připojen a kdo není připojen na kanalizační řád.
V případě, že není připojen, kam vyváží domovní splašky/ 14
Sdělení pí. Brázdové ve věci návrhu na opravu Kaple sv. Floriána na ulici
Nedbalova (střechy a opravu izolací)/ 15
Žádost Ing. A. Steigrové ve věci odstranění (ořez) dřevin, popř. výměny za jiný
druh zeleně/ 16
Žádost o sdělení ve věci poskytování zvukové nahrávky pořizované komisí v
Topolanech / 17
4. Různé – diskuze:
Předsedkyně komise informovala přítomné, že jí nebyla doručena písemnost Plán prací pro KMČ na měsíc říjen 2015 – ověří pí. Koppová
p. Půrová informovala přítomné, že dne 7.10.2015 v 16 hodin byla s panem
Klapilem ( za KMČ) přítomna pracovní schůzky. Hlavním bodem jednání je
spotřeba elektrické energie na ul. Nedbalova 8(DP) v Topolanech – protokol o
jednání bude pořízen a zaslán pracovníkem odboru vnějších vztahů
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Ve věci nesouhlasu s vyjádřením pana Skřivánka, komise jednohlasně
odsouhlasila, že se tímto již nebude zabývat, protože objednávku nevystavila,
opravu neplatila neboť toto není v její kompetenci. Panu Skřivánkovi může jen
doporučit, aby se v případě nesouhlasu, obrátil na odbor dopravy MM
Olomouc.
Oprava a rozšíření rozhlasu v Topolanech je stále v jednání s firmou ČEZ, MM
Olomouc a panem S. Foukalem
Žádost o sdělení ve věci poskytování zvukové nahrávky pořizované komisí
v Topolanech – uvedeno v zápisu ze dne 1.9.2015
Komise jednohlasně odsouhlasila návrh pí. Půrové, vymalovat vstupní chodbu
do budovy DP, návrh na výběr firmy zašle p. Janhuba paní Půrové na
email.adresu
Paní Půrová informovala přítomné o schůzce s Bc. Horňákovou, kde se mj. řešil
i počet klíčů od spojovacích dveří v budově DP, kdy do 1. patra budovy musí
všichni (pracovnice DP, knihovnice, členové KMČ a hosté) chodit v případě
nutnosti na WC do I.patra, neboť opravené WC v přízemí u kanceláře DP je
součástí pronájmu nebytové prostory.
p.Vilímec st. sdělil, že WC budované v přízemí bylo určeno pro potřeby komise,
pracovníkům DP a hostům.
Nájemce nebytové prostory nikdo z členů KMČ ani z přítomných hostů neviděl
a proto není nutné, aby součástí smlouvy o pronájmu nebytové prostory/ popř.
skladu/ bylo i WC – návrh na možnou úpravu smlouvy o pronájmu projedná pí.
Půrová s vedoucí oddělení Bc. Horńákovou
V případě, že nebude WC v přízemí vyřešeno, D.Vilímec ml. požaduje pro
potřebu SDH v Topolanech 4 kusy klíčů od spojovacích dveří, dále 1 klíč pro
Klub seniorů a 1 klíč pro potřeby DP a knihovnice. Paní Půrová navrhla, aby
vlastník nemovitosti měl k dispozici klíče od všech místností v budově DP
v Topolanech a zároveň určil( popř. požádal), kdo by zapečetěný svazek klíčů
měl ve své úschově pro případ nenadálé nehody v budově – požadavek na odbor
vnějších vztahů zajistí pí. Půrová
paní Dlouhá vznesla požadavek na obnovu svodidel v obou směrech na ulici
Bílkova č. 2 a č.10 - žádost zajistí pí. Půrová, jednohlasně odsouhlaseno
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pan Vilímec st. podal návrh, aby byl někdo z členů KMČ přítomen při kolaudaci
a předání opraveného mostu na ulici Nedbalova – zajistí pí. Půrová
pan Vilímec st. podal návrh na opravu ( odvodnění) budovy DP a dřevěného
přístřešku, kde zatéká. Návrh a cenovou nabídku na realizaci předá p. Vilímec
pí. Půrové, jednohlasně odsouhlaseno.
pan Vilímec st. se dotazoval na další možné čistění potoka, Roman Koutek
předal telefonní číslo na paní Mazánovou ( povodí Moravy) –dotaz zajistí pí.
Půrová
pan Janhuba se dotazoval na ukončení cesty mezi zahrádkami ( u čističky),
jestli jsme tam byli a viděli, jak to „tam“ vypadá a že je toto ukončení
rozježděné – odpověděla pí. Půrová a p. Koutek
dotazy pí. Vařekové:
- úkol ze dne 1.9.2015 - sečení za Křelovským potokem parc.č.211/7 –
pronájem ZD Hněvotín - písemný dotaz zajistí pí. Půrová
- dotaz na umístění automatu na jízdenky MHD ( pracovnice DP města
Olomouc neodpověděla) – dotaz zajistí p. Půrová
- dotaz na umístění zábradlí před autobusovou zastávkou směrem na
Ústín ( pracovník neodpověděl) – dotaz zajistí p. Půrová
- navrhuje umístit další kontejner na papíry na točně autobusu u hospody
“Moravský grunt“ - žádost zajistí pí. Půrová
- p. Vařeková se dotazovala, kdo zadával opravu komunikace od točny
autobusu směrem na ulici Třešňovou k domu Ing. Frančáka, odpověděla
pí. Půrová, že p. Čech (TS, a.s.) a Ing. Šnajdr (MM Olomouc, odbor
dopravy) za její přítomnosti pásmem vyměřili úsek a provedli finanční
kalkulaci opravy komunikace
MUDr. Jana Frančáková se dotazovala na stavbu nemovitosti ( malometrážních
pokojů pro vozíčkáře) pana Němečka – odpověděla p. Půrová ( o stavbě nikdo
nic z členů KMČ neví).
Dále MUDr. Frančáková upozornila na hluk při svatbách a na nedodržování
nočního klidu a dále sdělila, že v „ubytovně“, bydlí asi cizinci – ověří strážník
Michal Dvořák
MUDr. Jana Frančáková navrhuje vytvoření osadního výboru, informaci na
MM Olomouc, odbor vnějších vztahů zajistí pí. Půrová
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KMČ v Topolanech děkuje panu Vilímcovi st., který aktivně pomáhal při
čištění břehů potoka v k.ú. Topolany
KMČ přivítá každou iniciativu a návrh občanů, který povede ku prospěchu
městské části Topolany.
Členové komise žádají občany, aby po svých psech exkrementy uklízeli.
Komise městské části v Topolanech upozorňuje občany, že vždy v pondělí, si
mohou 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 dne 4.11.2015 v 18.00 hodin
Obsahovou správnost zápisu - zapsala: Bc.Jana Půrová, předsedkyně KMČ
Topolany
Členka KMČ: Barbora Koppová

Dne: 11.10.2015
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