KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 5. 1. 2016
KMČ Olomouc - Topolany, konané v 18.00 hodin v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu

1. Prezentace:
Přítomní členové KMČ: Bc.Půrová Jana, Chochola Martin, Korchová Regina, Koppová
Barbora a Ivo Klapil
Hosté: Eva Vařeková, Alena Koutková, Irena Příkazská, Jan Psota st.
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. Členové KMČ odsouhlasili zápis z 2. 12. 2015
Zápis v bodu různé se opravuje: chodník 6.015,- Kč a sada – ohňostroj 13.000,- Kč
3. Doručená pošta:
Zápis o odevzdání a převzetí díla – Opravy komunikací / 1
Žádost o sdělení stanoviska k udělení souhlasu s vydlážděním nemovitě věci ve vlastnictví
MM Olomouc, 2.7 m, žadatel Romana Ziane, U Parčíku, v Topolanech/ 2
Sdělení Bc. Horňákové ve věci snížení počtu pracovníků na oddělení KMČ a DP –
v Topolanech bude na DP Mgr. Petra Vychodilová, DP bude otevřeno vždy v úterý 9.00 – 12
hodin a od 13-17.00 hodin / 3
p. Příkazská MM Olomouc - Úřední záznam ve věci přemístění koše na psí exkrementy – koš
se nebude přemísťovat ze stávajícího místa, veterinární klinika si pro své klienty zajišťuje
koše a nádoby sama / 4

4. Odeslaná pošta:
Odpověď ve věci udělení souhlasu s vydlážděním nemovité věci ve vlastnictví MM Olomouc
2.7 m, žadatel Romana Ziane, U Parčíku, v Topolanech / 1
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5. Různé – diskuze:
p. Půrová informovala přítomné, že:
se nekonala schůzka s panem. Čížkem, vedoucím provozu Přerov, Povodí Moravy ohledně
pokračování dalšího čištění „Křelovského potoka“ schůzka bude domluvena v jarních
měsících
došlo k personální změně paní pracovnice na DP, v Topolanech bude Mgr. Petra
Vychodilová, DP bude pro občany otevřeno v úterý od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodin
jednání s p. Malíkem ze Správou nemovitostí, a.s. – ve věci snížení stropu ve „cvičící
místnosti“ v budově Detašovaného pracoviště se uskuteční v průběhu měsíce ledna
p.Psota požádal členy KMČ, aby zaslali na Městskou polici žádost o posouzení bezpečnosti
na komunikaci bratří Čapků za mostem a navrhli opatření, popř. dopravní značení jednohlasně odsouhlaseno
Na žádost p. Koutkové budou v kanceláři DP vyvěšeny „mapy sečení z roku 2015“
Žádost o sdělení stanoviska k udělení souhlasu s vydlážděním nemovitě věci ve vlastnictví
MM Olomouc, 2.7 m, žadatel Romana Ziane, U Parčíku, v Topolanech- jednohlasně
odsouhlaseno – sdělení na MM Olomouc zajistí p. Půrová
Dne 6.1.2016 v 17.45 hodin telefonoval p. Psota pí. Půrové a svůj požadavek vzal zpět neboť
jak sdělil, celou záležitost vyřešil smírnou cestou. Všichni členové komise byli telefonicky
informováni o této skutečnosti.
Členové KMČ děkují všem složkám, jmenovitě Klubu důchodců, Červenému kříži, Sboru
dobrovolných hasičů a Mateřskému centru „ To-polínka“ za přípravu a úspěšné konání
dalšího ročníku „ Novoročního ohňostroje“ a dále děkuji panu RNDr. Pavlovi Kubovi a panu
Petrovi Koppovi za přípravu a realizaci ohňostroje a také všem občanům a dětem za hojnou
účast.
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.
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 2. 2. 2016 v 18.00 hodin
Obsahovou správnost zápisu - zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
Členka KMČ: Barbora Koppová
Dne: 7. 1. 2015
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