KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 5. 12. 2016
KMČ Olomouc - Topolany, konané v 17.30 hodin v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Přítomní členové KMČ: Půrová Jana, Korchová Regina, Barbora Koppová, Ivo Klapil a
Martin Chochola, který se dostavil na závěr schůze a byl seznámen s důležitými body.
Hosté: pí. Vařeková, pí. Koutková A. ml, a pí. M. Dlouhá
Schůze byla zahájena v 17.30 hodin, 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 jednohlasně odsouhlasili zápis ze 1. 11. 2016
3. Doručená pošta:
Sdělení ing. Lunáčka z OKR, MM Olomouc k jednotlivým požadavkům KMČ - požadavek
na umístění přechodů na ulici Bílkova a umístění směrové tabule Olomouc - bude řešeno na
výrobním výboru na odboru investic MM Olomouc / 68 - úkol trvá, KMČ nemá k dispozici
výsledek z jednání
MM Olomouc, ing. Luňáček - sdělení ve věci označení stávající komunikace jako
cyklostezka, postoupeno p. Holému, MM Olomouc / 71 - úkol trvá, KMČ nemá k dispozici
výsledek žádosti
MM Olomouc - objednávka na obnovu polní cesta pod Třešněmi v Topolanech - 17.000, Kč /
72
p. Velart Jiří - sdělení- sken -vytyčení návrhu a protokol o vytyčení pozemku v k.ú. Topolany
u Olomouce, parc.č. 322. /73
4. Odeslaná pošta:
Žádost na MM Olomouc, který vznesla pí. Vařeková na označení komunikace ve vlast. města
Olomouce jako cyklotrasy-cyklostezky / 25 podal p. Chochola - úkol trvá, KMČ nemá k
dispozici výsledek žádosti
5. Různé – diskuze:
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pí. Horňákové MM Olomouce ve věci odstranění uzemnění pod opraveným mostem na ulici
Nedbalova, zasláno foto - trvá, KMČ nemá k dispozici výsledek žádosti
Požadavek na MM Olomouc, Mgr. Swaszyna, byl splněn, pracovníci TS, a.s. provedli postřik
dle požadavků (chodníky následujících ulic: Bílkova, Nedbalova, bratří Čapků oba chodníky
a dále vchod do DP Nedbalova 8) zajistila pí. Koppová
Požadavek na OKR včetně map ohledně umístění přechodů pro chodce na ulici Bílkova - trvá
KMČ nemá k dispozici výsledek žádosti
Požadavek na ořez keřů na ulicích Bílkova a Nedbalova byl provedena, keř u parčíku bude
proveden v jarních měsících - zajistila pí. Koppová
P.Půrová informovala přítomné, že byla obnovená a vytyčena „polní cesta" pod Třešněmi
15. 11. 2016 za MM Olomouc p. Kocourek, pí. A Koutková
Termíny schůzí pro rok 2017 budou vyvěšeny ve vitrínách a na stránkách KMČ Topolany
MM Olomouc
Ve vitrínách bude vyvěšen harmonogram svozu papíru a plastu v roce 2017 v Topolanech
p. Půrová informovala přítomné, že byla provedena kastrace 3 toulavých koček - zajistila pí.
Korchová a pí. Koutková
pí. Koppová a p. Klapil informovala přítomné, že v pondělí 28. 11. 2016 byla v křižovatce U
Sv. Jana vážná dopravní nehoda, jedna žena byla usmrcena a značné škody na majetku rodiny
Koppových - bude řešit p. Klapil a ing. Pumprla
Další dopravní nehoda v křižovatce U Sv. Jana byla dne 5. 12. 2016 v ranních hodinách,
škody na automobilu.
p. M. Dlouhá informovala přítomné a poskytla fotodokumentaci, že cca před týdnem
projíždějící kamion z Hněvotína poškodil studnu, která je na pozemku MM Olomouc. Studna
je provizorně zakrytá tak, aby tam nikdo nespadl, bude řešit p. Klapil - dopis na MM
Olomouc, pí. Horňáková
Dále upozornila na demontovaná svodidla, která právě v pravotočivé zatáčce byla (viz.
Fotodokumentace ) - požadavek k nápravě a obnově svodidel včetně mapky pozemku zajistí
p. Klapil
p.Koppová zjistí plakáty na tradiční "Ohňostroj", který se bude konat 1.1.2017 v 18 hodin na
hřišti za detašovaným pracovištěm - občerstvení pro dospělé i děti zajistí p. Korchová (
KMČ), pí. Havranová (To-polínko), pí. Spurná(Klub seniorů) a pí. Ing. Mohlerová(Červený
kříž)
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Členové komise děkují pí. A. Koutkové za aktivní účast na obnovení polní cesty pod
"Třešněmi" v Topolanech, vyslovují poděkování SDH za akci "Rozsvícení stromku"
před DP, Klubu seniorů za uspořádání tradiční výstavy - vánoční výzdoba a dále děkují
pí. Koutkové za výstavu "Topolany - příroda ve fotografii" a dále pí. Vařekové za
výstavu paličkovaných výrobků a dále děkují Mateřskému centru To-polínko za
uspořádání Mikulášské besídky.

Dále děkují všem občanům Topolan, kteří aktivně přispěli svými návrhy a
podněty k bezpečnému životu v Topolanech.
Stále trvá výzva - členové komise upozorňují všechny občany zejména rodiče dětí a vyzývají
je k obezřetnosti. Zastřelené kočky byly nalezeny v bezprostřední blízkosti hřiště za DP a v
blízkosti obytných domů ulice Třešňová.
Členové komise doporučují všem občanům, aby se obrátili na linku 158.
Další schůze KMČ v Topolanech se bude konat 3. 1. 2017 v 18 hodin
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.
Obsahovou správnost zápisu - zapsala: Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
Členka KMČ: Regina Korchová
Dne: 6. 12. 2016
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