KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
Zápis z veřejného jednání ze dne 14. 5. 2019
v kanceláři detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 hod.
1. Přítomni:
Členové KMČ: Koutková Alena ml, Poláková Dagmar, Bc. Prosecká Irena,
Stodůlka Václav, Vařeková Eva, Vilímec Dušan ml., Roubalíková Jana, Pospíšil
Mojmír
Hosté: Roman Koutek
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu Poláková
Schůze bude nahrávána pro potřeby komise
Koutková Alena pořizuje nahrávku pro soukromé účely
požadavek na Městskou policii
- průjezd kamionů ul. Bílkova – MP nemá možnost kontroly okamžité
hmotnosti vozidel, projednáno s p. Radvanským – Dopravní policie – přislíbeny
častější kontroly
- průjezd aut ul. J. Pelikána – provedena kontrola, nebyly zjištěny přestupky
- upozornění na nevhodné parkování Nedbalova 2 – bude prověřeno
Různé
studna Nedbalova 20 vyčištěna, pumpa opravena - zajistili hasiči a p. Vilímec
Dušan st. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci s hasiči.
dětské hřiště – s Bc. Halou bude provedena kontrola hřiště a prověřeny možnosti
dalších úprav – úkol trvá. Místního šetření se zúčastní za komisi E.Vařeková
a J. Roubalíková
Nově navrženo J. Roubalíkovou doplnění lavičky pro rodiče u prolézačky za
školou, odstranění vadného odpadkového koše, nalajnování hřiště, nákup
volejbalové sítě a stůl pod pergolu. Návrh na odstranění betonových stolů na
stolní tenis byl zamítnut, navrženo doplnění o síťky.

J. Roubalíková předala komisi na vědomí kopie žádosti o informaci ve věci
umístění dvou až tří samostatných cvičebních prvků pro děti od 3 let na hřiště
za školou a kopii územního rozhodnutí ve věci dětského hřiště z r. 2016
v Nedvězí, kterou podala na stavební úřad Bc. Jana Půrová a obecnou odpověď
na dotaz od stavebního úřadu.
Dále předala kopii cenové nabídky na 3 hrací prvky v ceně 154.517,- Kč,
o kterou požádala jménem Statutárního města Olomouce p. Jitka Chudobová
Filípková. Komise se bude návrhy na úpravu hřiště dále zabývat.
revize hasicích přístrojů v budově bývalé školy byla provedena– zajistil Dušan
Vilímec, po dohodě s p. Malíkem uhradí Správa nemovitostí
prověření dopravní situace v ul. Třešňová – požadavek o umístění doplňkové
tabulky – chodci ve vozovce - žádost předána – úkol trvá
tabulka u smírčího kříže – zvýraznění podkladovou deskou a umístění na
vhodnější místo – zajistil V. Stodůlka
při vichřici byl vyvrácen sloup veřejného osvětlení ul. Br. Čapků, sloup opraven,
zbývá vrátit ampliony veřejného rozhlasu - zajišťuje f. Foukal – pojistná událost
sečení trávy – v letošním roce snížen počet sečí na pět, s možností omezení sečí
v případě nepříznivého počasí. Komise navrhuje pro další období požadovat
častější sečení hřiště - zvláště v jarních měsících je frekvence sečení
nedostatečná.
Plánované termíny sečí 1. seč: 15. 4 – 15. 5.
2. seč: 16. 5. – 31. 6.
3. seč: 24. 6. – 2. 8.
4. seč: 23. 8 – 30. 9.
5.
5. seč: 1. 10 – 5. 11.
kříž u kapličky Sv. Floriána – odvezen k restaurování – do 30. 9. – zajišťuje
majetkoprávní odbor
p. Novotný požaduje odstranění kontejnerů, umístěných na soukromém pozemku
u točny autobusu – zadána projektová dokumentace z programu estetizace na
parkovací místa a kontejnerové stání na p. č. 110/ 7– u Moravského gruntu

na zastávce MHD bude vyměněna lavička – hrazeno z prostředků odboru
dopravy a územního rozvoje
prezentace projektu Modernizace varovného a informačního systému ochrany
města 13. 5. se zúčastnili Vařeková a Vilímec. Podle harmonogramu prací jsme
zařazeni do 5. etapy, v obci bude celkem 21 hlásičů.
možnost umístění přenosného radaru – zkušebně bude používán ve čtyřech
nejfrekventovanějších částech města, po posouzení účinnosti bude rozhodnuto o
zakoupení dalších
Oznámení o vyhlášení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, která řeší pro
rok 2019 výjimky ze stanovené doby od 22,00 do 6,00 hod. Jedná se o jednotlivé
akce, o které komise předem požádaly. Mimo tuto dobu žádný zákaz – ani
v neděli – neplatí. Dodržování klidu v neděli je závislé pouze na slušnosti a
ohleduplnosti občanů, přip. na dohodě se sousedy. Komise nemůže nic nařizovat
ani zakazovat.
Tabule na měření rychlosti, poškozená při havárii auta řešena jako pojistná
událost.

Opravy a údržba chodníků a vozovek
komise projednala cenové nabídky a schválila následující položky
- Nedbalova 18 - předlažba chodníku - vjezd
17.912,- Nedbalova 7
- předlažba chodníku - vjezd
10.178,- Nedbalova
- kompletní oprava zastávky 100.294,- Nedbalova
- oprava komunikace u zastávky 83.090,- Nedbalova 22 - vyčištění příkopu
14.508,
- U Parčíku 12-14 - vyčištění a dodláždění příkopy 12.784,- Nedbalova u kapličky - vyštěrkování oblouku
5.996,-

-

Proběhla diskuse o možnosti oprav a údržby komunikací a jiného majetku SMOL
jinou firmou než TSMO a.s., jejichž ceny za služby nám přijdou nepřiměřené.

čerpání financí z rozpočtu komise
kastrování koček – 724,- Kč
oprava pumpy Nedbalova 20 – 4.908,- Kč
další návrhy:
osazení pergoly před školou popínavými rostlinami– zajistí A. Koutková
navržena výsadba stromů před bývalou školou – projednat na odboru zeleně
dosazení chybějících dřevin na území obce – zajistí I. Prosecká
nákup žebříku (schůdků) – zajistí D. Vilímec
doplnění 2 ks laviček „pod třešně“ – cenovou nabídku zjistí D. Poláková
Plastové lavičky nabízené Technickými službami (4 ks za 59.000) komise zamítla
jako předražené.
čistící rohože do vchodů v bývalé škole, nátěr vchodu do školy, renovace
velkého stolu v kanceláři – bude upřesněno po nacenění na příštím zasedání
KMČ
estetizace
černá skládka „pod třešněmi“ požadavek na likvidaci změněn na zasypání hlínou
– řeší ing. Štěpánková podle pozměněného zadání,
A. Koutková a I. Prosecká požadují být přítomny u jednání s ing. Štěpánkovou
úprava pozemku před Moravským gruntem na parkoviště a kontejnerové stání,
nutné zpracování studie – projekt zadán – ing. Tužín
– úklid pozemku za hřištěm je možné provést v r. 2019, doplnění prvků na
venkovní sportoviště bude zařazeno na následující období
Druhá fáze schvalování projektů na estetizaci je plánovaná na 15. 5
Nové požadavky
A. Koutková požaduje zjistit možnosti zavedení wifi v kanceláři kromě veřejného
internetu po dobu trvání jednání KMČ.
Dále požaduje prověření a využití provozu kamer na budově školy.
V dubnu oslaví životní jubileum Vilímcová Irena a Pospíšil Mojmír st.
Do dalších let přejeme všem hodně zdraví, štěstí, elánu a rodinné pohody.
Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin.Další schůze KMČ Topolany se bude
konat v úterý 4. 6. 2019 v 18.30 hodin. Jednání jsou veřejná a občané jsou
zváni, aby podávali své podněty. Mohou tak učinit i elektronicky na
kmc26@olomouc.eu
Zapsala: Eva Vařeková

Kontrola zápisu: Dagmar Poláková

