___________________________________________________________________________________

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
______________________________________________________________
Zápis z veřejného jednání ze dne 3. 3. 2020
v kanceláři detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.45 hod., komise je
usnášeníschopná. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně Eva Vařeková
1. Přítomni:
Členové KMČ: Vařeková Eva, předsedkyně, Koutková Alena ml, Poláková
Dagmar, Pospíšil Mojmír, Bc. Prosecká Irena, Roubalíková Jana, Stodůlka
Václav, Vilímec Dušan ml.
Městská policie – Michal Dvořák
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Pospíšil
Schůze je nahrávána pro potřeby komise a A. Koutkovou ml.
Program: požadavky na Městskou polici
kontrola zápisu z minulé schůze
došlá a odeslaná pošta
různé a diskuse

Požadavky na Městskou policii:
- - Komise byla informována o kontrole porušování zákazu zastavení před
hasičskou zbrojnicí. Hlídkou Městské policie nebyl zjištěn žádný přestupek,
kontroly budou pokračovat. Kontrola se konala na základě upozornění
Ing. Miloslava Pumprly, MBA. Jmenovaný byl s výsledkem kontroly seznámen
Městskou policií písemně.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
- - Obnova polních cest – 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/. Komise souhlasí s obnovením
polních cest, hlasování 5 pro, 1 pro, 1 se zdržel, 1 omluven
- - Úklid zbylého dřeva z ořezané vrby u hřiště dohodnut s Povodím Moravy
v jarních měsících.
Došlá pošta:
- Informace k akci Ukliďme česko
- Ing. Pumprla MBA – na vědomí – stížnost na překračování rychlosti
ul. U sv. Jana, požadavek na měření rychlosti, kontrolu průjezdu kamionů,
upozornění na permanentní stání aut u hasičské zbrojnice
Různé :
plán čerpání financí
- - 150 tis. pro potřeby komise bude použito podle finanční náročnosti na
parkoviště u Moravského gruntu spolu s částkou na estetizaci nebo na chodník
Nedbalova naproti Dětského centra. Projekt na tyto akce se zpracovává a není
zatím známa finanční náročnost jednotlivých akcí.
Hlasování 5 pro, 2 proti, 1 se zdržela
A. Koutková navrhuje obnovu a udržování polních cest, doplnění kůry pod
workoutem, vysazení keřů kolem workoutu, opravu zábradlí kolem potoka
Nedbalova /pozemek je ve vlastnictví Povodí Moravy, zábradlí nemají
v evidenci/, nákup routeru pro wifi ve škole, kastraci koček - tyto požadavky
pravděpodobně nebudou moci být vyřízeny z důvodu nedostatku financí
D. Vilímec navrhuje přemístění tabule u workoutu – tabule byla umístěna bez
vědomí komise na nevhodném místě.
- - chodníkovné – návrhy – vjezd Nedbalova, schodek na chodníku a nájezd pro
kočárky Bílkova, rigol U parčíku, chodník Nedbalova, dlažba před DC - bude
upřesněno po dohodě s odborem dopravy a TS.
M. Pospíšil upozornil na zkreslené a neúplné informace na facebooku Topolany.

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 bude upřesněn po ukončení karantény.
Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby podávali své podněty. Mohou tak
učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu
Schůze ukončena ve 20,00 hod.

Zapsala: Eva Vařeková

Ověřil: Mojmír Pospíšil

