KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 7. 11. 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, Ivo Klapil, Barbora Koppová, Martin
Chochola
Hosté: pí. Vařeková E., p.Koutková A.ml, p.Prosecká I.
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 z 17.10 2017

3. Požadavky na MM Olomouc:
MM Olomouc, žádost o vyznačení komunikace (bílou čárou) v Topolanech na ulici Bílkova,
Nedbalova a bří. Čapků - úkol trvá, projednáno s panem Holým, zaměstnancem MM
Olomouc
Členové komise jednohlasně odsouhlasili změnu žlutého dopravního značení u památníků v
ulici U Parčíku - s panem Holým, pracovníkem MM Olomouc na místě samém projednala pí.
Půrová, značení bude se souladu s platnou legislativou - úkol trvá
Oprava "Smírčího kříže" v Topolanech, firma Milan Polián, Olomouc, stále probíhají
administrativní kroky na majetkoprávním odboru a odboru památkové péče - úkol trvá
Pan Ing. Jiří Frančák žádá, aby dostal odpověď od odpovědných pracovníků MM Olomouc ve
věcí chodníku Topolany - Hněvotín a cyklotrasy Ústín -Topolany - Olomouc. Žádá
písemnou odpověď, která mu má být předána prostřednictvím KMČ v Topolanech /
požadavek trvá - předáno odporu investic
Paní Dagmar Poláková žádá, aby dostala odpověď od odpovědných pracovníků MM
Olomouc ve věcech parkovacích míst v Topolanech a výstavby dešťové kanalizace. Žádá
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písemnou odpověď, která jí má být předána prostřednictvím KMČ v Topolanech / požadavek
trvá - předáno odboru investic
4. Doručená pošta:
MM Olomouc, odbor majetkoprávní, souhlas s odprodejem části pozemku č. 102 ( ostatní
plocha) v k.ú. Topolany manželům Mazánkovým / 54
MM Olomouc, odbor vnějších vztahů, objednávka – Dopravní značení Svoboda na označení
směrovek „ Smírčí kříž“ / 55
MM Olomouc, odbor koncepce a rozvoje - sdělení ve věci dopravního značení (bude ve
vývěskách) / 56
MM Olomouc, sdělení pí. Horňákové ve věci plánované cyklostezky Topolany – Hněvotín a
užívání polní cesty jako cyklotrasy / 57 (požadavek pí. Vařekové)
Sdělení ve věci ošetření chodníků /postřik/ na ulici bří. Čapků, požadavek pana Vilímce / 58
MM Olomouc, odbor koncepce a rozvoje- uzavírka komunikace Topolany – Hněvotín ve
dnech 1.12 – 31. 12. 2017 / 59 (bude ve vývěskách)
Zápis o předání a převzetí díla – opravy TS, a.s. v celkové výši Kč 54.162,- Kč / 60
MM Olomouc, pí. Horňáková – Harmonogram předkládání požadavků na opravy komunikací
v roce 2018, termín do: 15. 3. 2018 /61
MM Olomouc, pí. Horňáková, hospodaření KMČ do konce roku 2017/ 62
4. Odeslaná pošta:
- není
5. Různé – diskuze:
- p. Koutková se dotazovala, jakým prostředkem byly postříkány na žádost pana Vilímce
chodníky na ulici Bratří Čapků, informaci zajistí p. Koppová
- p. Půrová informovala přítomné, že v sadu pod "Třešněmi“ byly vysazeny dva nové stromy
(lípa a jeřabina)
Členové komise upozorňují občany Topolan na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, pokud mají nějaký dotaz (nikoliv upozornění) na pracovníky příslušných
odborů MM Olomouc, nechť tohoto svého práva využijí a přímo se se svými dotazy na
dotčené pracovníky obracejí.
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Další schůze KMČ v Topolanech se bude konat v úterý 12. 12. 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: 7.11 2017
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