___________________________________________________________________________________

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
______________________________________________________________
Zápis z veřejného jednání ze dne 11. 2. 2020

v kanceláři detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.45 hod., ukončena
v 21,00, komise je usnášeníschopná. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně Eva
Vařeková
1. Přítomni:
Členové KMČ: Vařeková Eva, předsedkyně, Koutková Alena ml, Poláková
Dagmar, Bc. Prosecká Irena, Roubalíková Jana, Stodůlka Václav, Vilímec
Dušan ml.
Pospíšil Mojmír – omluven, nemoc
Hosté: p. Teimer Dalibor, Koutek Roman, MUDr. Pumprlová Ivica, ing. Pumprla
Miloslav
PhDr. Edita Bosáková
Městská policie – Michal Dvořák
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Poláková
Schůze je nahrávána pro potřeby komise a A. Koutkovou ml., Bc. I. Proseckou,
D. Polákovou

Program: požadavky na Městskou policii
požadavky hostů
kontrola zápisu z minulé schůze
došlá a odeslaná pošta
různé a diskuse

Požadavky na Městskou policii:
- - proběhla diskuse o používání radarů a kontrole kamionů – městská policie
nemá k dispozici váhy, nemůže proto kontrolovat tonáž projíždějících kamionů
- - komise nemá další požadavky, přítomný strážník p. Dvořák informoval o
pravidelných kontrolách v obci – nebyly zjištěny přestupky ani závady.
Požadavky hostů:
p. Teimer
- žádost o změnu názvu ulice a směrovacího čísla - v Samotiškách /samostatná
obec/ je také ulice Třešňová a dochází k záměně pošty.
p. Teimer, ing Pumprla
- požadavek na vybudování chodníků – je zpracovávána projektová dokumentace
na chodníky U sv. Jana, Bílkova /kolem kaple/ a v návaznosti na cyklostezku
Hněvotín. V letošním roce nebyly v rozpočtu města vyčleněny finance na
realizaci těchto chodníků.
Ing. Pumprla
- stížnost na průjezd kamionů – předsedkyně projednala situaci již 25. 3. 2019
při jednání na Radě města, dále byla požádána Dopravní policie/14. 5. –
p. Radvanský/ o častější kontroly, v listopadu bylo zajištěno měření hustoty
provozu – průměrně projíždí 638 těžkých vozidel. Předsedkyně prověří další
možnosti řešení ve spolupráci se starostou Hněvotína
- stížnost na nedodržování dopravních předpisů na silnici 448 Olomouc – Ústín –
jedná se o silnici v majetku Olomouckého kraje, nelze zde proto použít
přestupkový radar města, to má k dispozici pouze jeden, umístěný
na ul. Přerovská
dotaz na proplacení kastrace koček – / 1.200,-/ obecně odpověděl V. Stodůlka,
kompetentní členka KMČ A. Koutková odmítla veřejně odpovědět – podá
informace ing. Pumprlovi mimo jednání komise
MUDr. Pumprlová, ing. Pumprla
- požadavek matek s dětmi na přidělení místnosti hasičské klubovny v budově
bývalé školy pro potřeby Herničky. Doposud využívají tuto místnost pouze
na základě ústní dohody s hasiči. Klubovnu má pronajatou Sbor dobrovolných
hasičů, nájem platí Odbor ochrany, tělocvičnu a sklad má zapůjčeny Bc. Půrová a
p. Křičková, nájem a energie platí Oddělení komisí městských částí. Komise
vzala požadavek na vědomí, vyjádří se, až o to bude požádaná správcem majetku.
Rovněž hasiči se vyjádří až po projednání na členské schůzi.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
- - Obnova polních cest – úkol trvá, bude projednáno na příštím zasedání.
A. Koutková ml., I. Prosecká, J. Roubalíková připraví návrh žádosti na magistrát.
Materiál je v řešení. A. Koutková předala katastrální mapy p. č. 414/2 /Přední
díly – propachtováno ZD Hněvotín/ a p. č. 348 / podél potoka k letišti – pozemek
není propachtován, částečně rozorán/
- - 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,
prověří E. Vařeková
- - Požadavek na vyúčtování prostředků komise za rok 2019 – o vyúčtování byla
předsedkyní e-mailem požádaná A. Koutková, která má k dispozici kopie všech
dokladů.
- - Ing. Pumprla požádal o vyúčtování za r. 2019
Došlá pošta:
- - sběrová sobota – nabídka TS jedné sběrové soboty, cena 30.000,- za stanoviště
z prostředků komise. Tuto možnost komise jednohlasně odmítla, požaduje
obnovení bezplatných sběrových sobot.
Různé :
- Radar ve směru od Olomouce opraven, cena 6.231,50 Kč
- V. Stodůlka informoval o výtěžku z adventní akce 21. 12. 2019. Vybraná částka
6.469,- Kč byla věnována Dětské klinice. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Požadavky na magistrát:
- - zničený radar po havarii auta ve směru od Ústína – v jednání, čeká se na
vyjádření pojišťovny, dodatečně zjištěno, že oba radary byly umístěny bez
souhlasu majitele pozemku – t. j. Olomouckého kraje.
- - p. Teimer požaduje změnu názvu ul. Třešňová a směrovacího čísla.
Termín příští schůze 3. 3. 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
Schůze ukončena ve 21,00 hod.
Zapsala: Eva Vařeková

Ověřila: Dagmar Poláková

