KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.26 TOPOLANY
Zápis z veřejného jednání ze dne 7.8.2018
v budově detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 h
1. Přítomni:
Členové KMČ: Koutek Roman, Koutková Alena, Poláková Dagmar, Stodůlka Václav,
Vilímec Dušan
Hosté: p.Dvořák (MPO), p. Chochola, p.Prosecká, p.Vařeková

2. Došlá pošta:
 přehled činností TSMO a.s. na měsíc srpen
 vyjádření OKR ke zvýšenému provozu a možnosti zřízení zpomalovacích prahů
na ul. Třešňová:
OKR provedl týdenní monitoring dopravy v uvedené ulici a došel k závěru, že k
překračování rychlosti nedochází. Z uvedeného důvodu považuje umístění
zpomalovacích prahů za neúčelné a nadbytečné.

3. Požadavky KMČ – trvající:
 dořešení projektové dokumentace k chodníkům Bílkova – U Sv. Jana (čekáme na
vyjádření )
 úprava a vyčištění živých plotů na ulici Bílkova a Nedbalova (bude provedeno
v nejbližší době)
 osvětlení kaple BSP - bylo zkontrolováno, předložena cenová nabídka výměny,
odsouhlasena výměna
 možnost umístění sběrné nádoby na textil
 oprava poškozené informační tabule u kaple Božského Srdce Páně – předložena
cenová nabídka, odsouhlaseno
 oprava dešťových svodů na budově školy - schůzka s odpovědným pracovníkem
24.5. - KMČ nemá vyjádření
 možnost zhotovení venkovních cvičebních prvků a jejich umístění na pozemku
za školou

4. Nové požadavky občanů odsouhlasené KMČ:
 dávat na vědomí KMČ termíny provádění prací v lokalitě – KMČ nemá možnost
okamžité kontroly a připomínek
 úprava přerostlé zeleně, dočištění rigolu na ul. Nedbalova u domu č. 22
 ořez stromu (třešně) na ul. Bílkova 21 (el. vedení)
 přemístění koše na psí exkrementy od budovy bývalé školy k budově Veterinární
kliniky (klienti kliniky odhazují exkrementy do nádob na směsný odpad
okolních domů) - zajistí A. Koutková
 označení okrajů silnice na ul. Bílkova a Nedbalova plnou čarou bílou barvou (je
zde značný výškový rozdíl a dochází k haváriím automobilů). Bylo žádáno KMČ
již v září 2017
 prověření stavu a funkčnosti studní na veřejných pozemcích (10 studní)
 zajištění ořezu stromu na silnici II/448 - Ústín – Olomouc . Strom na
soukromém pozemku zakrývá dopravní značku omezující rychlost na 50km/hod.
- KMČ osloví majitele

5. Různé:
 p.. Chochola požadoval informace k úpravám koryta potoka Stousky před
„plaviskem“ ve směru od Křelova - odpověděl R. Koutek, KMČ má pouze
základní informace ze schůzky ze dne 24.5.2018, kdy byl představen projekt
suchého poldru od Olomouce

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Další schůze KMČ Topolany se bude konat v úterý 4. září v 18.30 hodin.
Schůze jsou veřejné a občané jsou zváni, aby podávali své podněty.
Mohou tak učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu

Zapsala: Dagmar Poláková
Dne: 11. srpna 2018

Kontrola zápisu: Alena Koutková

