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_

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
______________________________________________________________
Zápis z veřejného jednání ze dne 19. 5. 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. a D. Polákovou
Program: požadavky na Městskou polici
kontrola zápisu z minulé schůze
došlá a odeslaná pošta
různé a diskuse
Požadavky na Městskou policii:
Bez požadavků

Kontrola zápisu z minulé schůze:
- - Obnova polních cest – je potřeba řešit komplexně, ne pouze jeden úsek.
Prověřit nájemní smlouvy, vhodnost a návaznost cest, prověřit možnost
financování – geodetické zaměření, terénní úpravy a následná údržba. Řešení
bylo pozdrženo z důvodu omezeného provozu magistrátu.

Došlá pošta:
- estetizace – původně plánovaná částka 300 tis. snížena na 150 tis.
- termíny sečí – omezený počet sečí oproti minulým rokům, plánované termíny
posunuty
- sběrové soboty - kalkulace částky 60 tis. na jednu sběrovou sobotu
Různé
- - chodníkovné – návrhy – vjezd Nedbalova, schodek na chodníku Bílkova,
rigol U parčíku, chodník Nedbalova, dlažba před DC – celková částka 53.474,- - M. Pospíšil informoval o jednání s PČR a rodiči nezletilých motorkářů
z Hněvotína, kteří jezdí po polích a polních cestách na katastru Topolan
Polní cesty jakožto účelové komunikace obecně spadají do práva bezplatného obecného
užívání obvyklým způsobem a k obvyklým účelům podle § 19 odst. 1 Zákona č. 13/1997 Sb,
pokud zákon nestanoví pro speciální případ jinak. Na návrh vlastníka a k ochraně jeho
oprávněných zájmů může silniční správní úřad veřejný přístup upravit nebo omezit. Právo vstupu
je zaručeno i § 63 zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž zákony vymezují možnosti
omezení tohoto práva.
Oficiálně neplatí pro polní cesty žádné speciální omezení rychlosti: pro motorová vozidla tedy
platí obecné omezení rychlosti na 90, resp. 80 km/h, a pro nemotorová vozidla není rychlost
konkrétní hodnotou omezena. Fakticky se na rychlost jízdy vztahuje především obecná
povinnost přizpůsobit rychlost jízdy schopnostem řidiče, vlastnostem vozidla a nákladu, stavu
pozemní komunikace a dalším okolnostem.

- - hřiště - V. Stodůlka přislíbil doplnit zdarma plochu pod workoutem štěpkou a
provizorním sezením – palety. Další řešení okolí workoutu bude podle
finančních možností.
- - oprava nátěrů prolézačky na hřišti a dokončení opravy boudy
– zajistí V. Stodůlka
- - řešení dešťové kanalizace – napojení svodů na hřišti – urgovat na Správě
nemovitostí – zajistí E. Vařeková
- - lavička zhotovená v loňském roce bude zabudována podle původního plánu
na autobusovou zastávku, návrh umístění k workoutu neschválen
– zajistí D. Poláková

- - úprava břehu na hřišti - zajistí M. Pospíšil

- - sečení „pod třešněmi“ – Hnutí Duha – plánované 2 seče, první v červenci
- - estetizace - vybudování parkoviště u Gruntu – podle vyjádření projektanta
probíhá stavební řízení, realizace pravděpodobně září, rozpočet není dosud
stanoven

Požadavky na magistrát: trvající úkol
- - 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.

Termín příští schůze: středa 9. 6. 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 20,00 hod.

Zapsala: Eva Vařeková

Ověřil: Mojmír Pospíšil

