KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 2.5. 2017
KMČ Olomouc - Topolany, konané v 18 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
Hosté: pí. Vařeková E., p. Prosecká I., Michal Dvořák-strážník
Schůze byla zahájena v 18.00 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 4.4.2017
3. Požadavky na MM Olomouc:
MM Olomouc, pí. Horňáková, žádost o vyznačení komunikace (bílou čárou) v Topolanech na
ulici Bílkova, Nedbalova a bří. Čapků / 9 - odeslaná pošta
Žádost manželů Béňových o prověření stavu příjezdové cesty „parcely“ č. 191/1 ostatní
komunikace v majetku MM Olomouc / 26 - doručená pošta, s pí. Horňákovou projedná pí.
Půrová
Členové komise jednohlasně odsouhlasili změnu žlutého dopravního znační u památníků v
ulici U Parčíku - s pí. Horňákovou projedná pí. Půrová - bod různé
Členové komise jednohlasně odsouhlasili umístění směrové tabulky "Smírčí kříž" v
Olomouci, např. na ulici Tř. Míru a u Sv. Jana v Topolanech, v hnědé barvě ( označení
historické památky nebo památného místa) - s pí. Horňákovou projedná pí. Půrová - bod
různé
Členové KMČ informují občany Topolan, že se připravuje výstavba "Průmyslové zony" v
Neředíně (letišti), dotaz na MM Olomouc, zda bude nějaké komunikační napojení pro odvoz
suti, popř. jiného stavebního materiálu mimo obytnou „ zónu“ v Topolanech, zajistí a s pí.
Horňákovou projedná pí. Půrová - bod různé
4. Doručená pošta:
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MM Olomouc, pí. Horňáková, oprava poškozené studny v Topolanech, ulice Nedbalova,
projednala s pí. Brázdovou, majetkoprávní odbor / 18
Požadavky na OKR - březen 2017 ( požadavek pana Radima Novotného na umístění
zpomalovacího pruhu a dopravní značení omezující rychlost na točně autobusu z hlediska
bezpečnosti dětí a občanů)
Odpověď: "Umístění zpomalovacích „práh“ by se z důvodu vedení autobusové linky MHD
muselo řešit stavebním prahem. To vyžaduje zpracování projektové dokumentace, na kterou v
současné době nemá OKR alokovaných finanční prostředky. Omezení rychlosti na
autobusové točně již za současné situace nedovoluje řidičům překračovat povolenou rychlost,
proto omezení rychlosti, po konzultaci s PČR - DI, nedoporučujeme" / 19
Cenová nabídka ve výši 11.000,- Kč na zhotovení 2kusů laviček a stolu včetně nátěrů a
dovozu firmou Miloš Martínek, Hněvotín - jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými
členy KMČ / 20
Cenová nabídka ve výši cca 10.000,- Kč na restaurování "Smírčího kříže" v Topolanech
Milanem Poliánem - jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ / 21
Cenová nabídka ve výši cca do 6.000,- Kč informační tabule ke „Smírčímu kříži" v
Topolanech - jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ / 22
Cenová nabídky TS, a.s. - orientační ceny na opravy komunikací v Topolanech:
a) lokalita ul. Nedbalova chodník před DP - předlažba 20.124,72 Kč
b)lokalita ul. Nedbalova a část ulice bří.Čapků za mostem - zálivky spár v komunikaci
36.300,- Kč - jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ
c) lokalita ulice nedbalova na točně MHD oprava propadů v komunikaci 10.043,- Kč
Předpokládané náklady včetně DPH 21% 66.467,72 Kč / 23
MM Olomouc, odbor správy komunikací, p. Škuta sdělení ve věci vyčnívajícího kabelu pod
opraveným mostem:" Uvedený kabel - zemnící pásek se nachází za hranou stávajícího
opevnění břehu, který nebyl stavbou nijak dotčen..... Uvedený kabel tedy nemá nic
společného s realizací opravy mostu...." / 24
Plán prací pro KMČ na měsíc květen 2017 / 25
Žádost manželů Béňových o prověření stavu příjezdové cesty parely č. 191/1 ostatní
komunikace v majetku MM Olomouc / 26 - žádost na MM Olomouc zajistí pí.Půrová
Sdělení, z důvodu malého zájmu dětí a občanů, byla zrušena v Topolanech knihovna
(místním rozhlasem vyhlásí pí. Korchová a bude umístěno ve vývěsní skříňce) / 27
4. Odeslaná pošta:
Žádost o umístění svodidel v pravotočivé zatáčce z Hněvotína do Topolan, napsala pí. Půrová
/6
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MM Olomouc, žádost o opravu poškozené studny v pravotočivé zatáčce při vjezdu do
Topolan - napsala pí. Půrová/ 7
MM Olomouc, pí. Horňáková, foto zemnícího pásku - kabelu u opraveného mostu / 8
MM Olomouc, pí. Horňáková, žádost o vyznačení komunikace v Topolanech na ulici
Bílkova, Nedbalova a bří. Čapků / 9
Návrh na schůzku ve věci umístění svodidel - Roman Koláček, Správa silnic Olomouckého
kraje / 10
5. Různé – diskuze:
Členové komise doporučují občanům, aby své nemovitosti označili jak číslem popisným, tak
číslem orientačním, dochází k nesprávnému doručování listovních zásilek
Členové komise jednohlasně odsouhlasili umístění směrové tabulky "Smírčí kříž" v
Olomouci, např. na ulici Tř. Míru a u Sv. Jana v Topolanech, v hnědé barvě ( označení
památky nebo památného místa) - s pí. Horňákovou projedná pí. Půrová
Členové KMČ informují občany Topolan, že se připravuje výstavba "Průmyslové „zóny" v
Neředíně (letišti), dotaz na MM Olomouc, zda bude nějaké komunikační napojení pro odvoz
suti, popř. jiného stavebního materiálu mimo obytnou „zónu“ v Topolanech, zajistí a s pí.
Horňákovou projedná pí. Půrová
Obec Ústín nabízí od září 2017 volná místa v MŠ Ústín, žádost předkládejte v MŠ Ústín
Členové komise jednohlasně odsouhlasili změnu žlutého dopravního znační u památníků v
ulici U Parčíku - s pí. Horňákovou projedná pí. Půrová
Předložena žádost na ořez keřů před nemovitostí Nedbalova č. 5 v Topolanech - možnost
ořezů zjistí pí. Koppová
Na dotazy p. Vařekové k zápisu ze dne 4.4.2017 odpověděla věcně pí. Půrová, poté schůzi
ukončila

Členové KMČ žádají občany o větší všímavost, pod "Třešněmi" dochází k
vandalismu čtyři mladíci z Hněvotína tam ničí keře, stromky „apod.“
Další schůze KMČ v Topolanech se bude konat v pondělí 5.6. 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: 3.5. 2017
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