___________________________________________________________________________________

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
______________________________________________________________
Zápis z veřejného jednání ze dne 3. 12. 2019

v kanceláři detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 hod., komise
je usnášeníschopná
1. Přítomni:
Členové KMČ: Vařeková Eva, předsedkyně, Koutková Alena ml, Poláková
Dagmar, Pospíšil Mojmír, Bc. Prosecká Irena, Roubalíková Jana, Stodůlka
Václav, Dušan Vilímec ml.
Hosté: p. Blanka Sovová, p. Jiří Janhuba, p. Radim Novotný
Městská policie – Michal Dvořák
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Pospíšil
Schůze je nahrávána pro potřeby komise a A. Koutkovou ml.
Projednáno s Městskou policii
- - průjezd kamionů ul. Bílkova – proběhl radarový průzkum intenzity dopravy
5. 11. úterý - 3596 vozidel celkem, z toho 577 těžkých vozidel
6. 11. středa – 3694 vozidel celkem, z toho 698 těžkých vozidel
- - umístění radaru MP, sloužícího k detekci počtu vozidel, nedodržujících
předepsanou rychlost ve směru od Ústína – strážník MP prověřil situaci na místě
a konstatoval, že radar není kam umístit
- - Komise, které si zakoupily radar ze svých prostředků jej využívají na
frekventovaných místech, hlavně u škol, k prověření počtu projíždějících aut a
pro případné změny v dopravní obslužnosti. Bude prověřena možnost zapojení
do systému v dalším období.
- - V Moravském gruntu bude 7. 12. zabijačka, MP požádána p. Novotným o
součinnost při případných problémech s parkováním

Různé :
- - p. Novotný požádal o zapůjčení stolů na zabijačku v Moravském gruntu,
schváleno, 6 pro
- - Posunutí věšáku na prádlo na hřišti za školou – věšák přesunut, zajistila
J. Roubalíková
- - Vlastníky pozemků vhodných k obnově polních cest a stávající nájemní
smlouvy prověří A. Koutková ml., I. Prosecká, J. Roubalíková, připraví návrh
žádosti na magistrát. Materiál je v řešení. Úkol trvá.
- - Vysazení keřů před školou – I. Prosecká informovala komisi, že požadované
keře nejsou k dispozici, odloženo.
- - Byly ořezány topoly u potoka a vrba na hřišti, A. Koutkovou navrženo využití
špalků z vrby k sezení u workoutu. Úklid zbylého dřeva zajistí Povodí Moravy.
- - Schváleny termíny schůzí pro rok 2020 – první úterý v měsíci v 18,30 hod
- - Členům komise byl předložen protokol TS o předání objednaných prací z
„chodníkovného“
- - D. Poláková podala informaci o jednání starosty Hněvotína s majiteli pozemků
potřebných k výstavbě cyklostezky Topolany - Hněvotín. V současnosti je v
jednání varianta po pravé straně ve směru od Hněvotína.
- - přístup do emailu KMČ - 5 členů souhlasí, že veškeré materiály týkající se
komise, budou členům nadále přeposílány předsedkyní bez přístupového hesla
čerpání financí z rozpočtu komise
- - příspěvek Topolanské herničce – 2.000,- Kč, v listopadu čerpáno 487,- ,
v prosinci 1.519,- , ostatní doklady nebyly komisi předloženy
- - A. Koutková požádala o příspěvek na budky pro zpěvné ptactvo k umístění ve
veřejném prostoru - odloženo
- - lavička k autobusové zastávce u kaple – cenová nabídka 3.750,- lavička
uložena, bude zabudována v jarních měsících
- - dataprojektor – cena 22.484,- , podle rozhodnutí MMOl má být uložen v
kanceláři
- - hrablo a smeták na sníh - 397,- zajistil V. Stodůlka
- - ohňostroj a prskavky - 3.769,- - ozdoby na stromek Mladí hasiči – 1.114,- - dekorace na výstavu Klub seniorů 2.563,- - ostatní účty k rozsvěcení stromku nebyly komisi předloženy

- - úprava pozemku za hřištěm – plocha pod workoutovým prvkem vysypána
mulčovací kůrou, doklad nebyl komisi předložen
Na 5 místech byly nově umístěny odpadkové koše se sáčky, je možné je
využívat k odložení psích exkrementů. Prosíme majitele psů, aby po nich
uklízeli.

Termín příští schůze 7. 1. 2020 v 18,30 hod.
Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby podávali své podněty. Mohou tak
učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu
Zapsala: Eva Vařeková
Ověřil: Mojmír Pospíšil

