KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
______________________________________________________________
Zápis z veřejného jednání ze dne 12. 8. 2020
v kanceláři detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18,30 hod., komise je
usnášení schopná. 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.
Omluven: Pospíšil Mojmír
Hosté: Dalibor Teimer, Bc. Jana Půrová, Roman Koutek
Městská policie – Michal Dvořák - omluven
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Poláková
Schůze je nahrávána pro potřeby komise, A. Koutkovou a D. Teimerem
Program:
kontrola zápisu z minulé schůze
došlá a odeslaná pošta
různé a diskuse
Požadavky na Městskou policii:
Bez požadavků
Došlá pošta:
- p. Pumprla – požadavek, aby se hasičská část komise nezabývala jeho osobou
- p. Brázdová – informace o kontrole studní - v evidenci je pět studní / z toho
jedna je zasypaná/ na pozemcích města. Ostatní neevidované studny byly
nafoceny a seznam předán p. Brázdové
-Mgr. Swaczyna – informace z RMO o sběrových sobotách – jedná se o
možnosti konání sběrových sobot v podzimních termínech v okrajových částech
bez finanční spoluúčasti komise

Různé
- - sečení trávy – 4 seče ročně na dětském hřišti jsou nedostatečné, KMČ
požaduje sekání dětského hřiště i mimo termín – bude jednáno s oddělením
sportu a správy městských sportovních zařízení.
Odbor zeleně byl upozorněn na špatnou kvalitu sečení způsobenou přerostlou
trávou. Dále byl upozorněn na neuklizenou posečenou trávu, byla přislíbena
náprava. Podle tabulky prací Technických služeb není v srpnu plánováno sečení.
- - hřiště - V. Stodůlka přislíbil doplnit zdarma plochu pod workoutem štěpkou –
úkol trvá
- - oprava nátěrů prolézačky, lavičky a kladiny na hřišti /reklamace/ - natřeno,
bouda na hřišti opravena – zajistil V. Stodůlka
- - řešení dešťové kanalizace u bývalé školy – proběhlo místní šetření
pracovníky Správy nemovitostí, po dohodě byl vyčištěn rigol kolem školy
- - prověření možnosti výsadby keřů před bývalou školou – schváleno
zachování šeříků a vysazení 2 ks hlohů – zajišťuje D. Poláková
- - úprava břehu na hřišti - zajistí M. Pospíšil, úkol trvá
- - vyčištění potoka Stouska – potok není udržován, dno i břehy jsou zarostlé,
požadavek bude předán na Povodí Moravy – zajistí E. Vařeková, úkol trvá
- - estetizace – projekt na chodník a parkoviště předán, probíhá stavební řízení.
Komisi byly pokráceny finanční prostředky na estetizaci, bude proto problém
zajistit akci finančně. Ostatní návrhy na čerpání financí budou řešeny následně.
Předsedkyně osloví stavební firmy kvůli cenové nabídce na zhotovení chodníku
na ul. Nedbalova.
- - A. Koutková navrhuje oslovit firmy, jejichž kamiony a těžká vozidla
projíždějí obcí, a požádat je aby zvolily jinou trasu. Předsedkyně zajistí
upozornění, seznam firem dodá A. Koutková.
- - Lavička, která byla pořízena v roce 2018 je dočasně umístěna
z bezpečnostních důvodů v hasičárně, schváleno její přemístění na venkovní
plochu

- - J. Roubalíková upozorňuje na špatný stav skluzavky pro děti a požaduje
vybavení hřiště dalšími prvky pro malé děti
Požadavky hostů:
Bc. Půrová
- požaduje sečení ul. U parčíku – u čističky a upozorňuje na černou skládku
v těchto místech - bude prověřeno
- požaduje příspěvek 6.000 Kč na kvalitní karimatky pro cca 12 žen na cvičení
jogy – odloženo, byla upozorněna, že cvičení jogy je již podporováno městem
bezplatným užíváním tělocvičny a placením energií.
- upozorňuje na množství lidí, kteří chodí do Olomouce po silnici II. třídy 448
v majetku Olomouckého kraje do města a žádá o umístění značky Chodci ve
vozovce.
- požaduje s J. Roubalíkovou nákup úklidových prostředků /mop a sáčky do
vysavače/, aby mohly uklízet v bývalé škole - schváleno
p. Teimer
- opětovně upozorňuje na špatné doručování pošty na ul. Třešňová, dochází
k záměnám s ul. Třešňovou v Samotiškách. Pošta bude upozorněna na zvýšenou
pozornost při doručování, občané však musí udávat správnou adresu a mít
označené schránky
- nabízí uspořádání vánočního koncertu
- upozornění na nedostatečné sečení, zvláště hřiště
Roman Koutek
- v remízku ve směru na Křelov je nově založená černá skládka
Požadavky na magistrát:
- častější sečení hřiště – v jednání
Termín příští schůze bude určen dodatečně
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
Ověřila: Dagmar Poláková

