
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26
Topolany

Č. 7 / 2022 12. 07. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Eva Vařeková, Dagmar Poláková, Alena Koutková ml., Václav Stodůlka, Dušan Vilímec ml.,
Jana Roubalíková, Bc. Irena Prosecká

Omluveni:

Neomluveni: Mojmír Pospíšil

Hosté: Kateřina Řezníčková

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Městská policie

Strážní MP Michal Dvořák omluven /dovolená/. 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 4/2022 ze dne 05. 04. 2022: Udržba hřiště - Předáno
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: ořez tůjí a keřů - Předáno
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: Sečení hřiště - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 parkovací zálivy

Bude prověřena možnost zpracování projektu na parkovací zálivy na ul. Nedbalova.

05.2 omezení provozu

V souvislosti s výstavbou chodníků bude omezen provoza ul. Bílkova a U sv. Jana  do 30. 11. 2022



05.3 požadavky Mgr. Jadrníčka

1. vyčištění vyústění dešťové kanalizace - požadavek předán
2. nesouhlasí s případnou skládkou materiálu pro výstavbu chodníku na ul. U parčíku, jako důvod uvádí
přetížení provozem - o skládce na veřejné ploše nerozhoduje komise, ale investor /SMOl/, který zajišťuje zábor
pozemku.

05.4 dětské hřiště

Nabídka na zřízení hřiště na ul. U parčíku - majitel pozemku Statutární město Olomouc nesouhlasí s umístěním
hřiště v této lokalitě - jedná se o malou plochu zeleně navazující na obytnou zástavbu. 

05.5 zábradlí u potoka

Hasiči odstranili staré zábradlí, nové zábradlí je  zadané do výroby

05.6 dlouhodobý investiční plán /DIP/

V DIP jsou zařazeny následující akce:
- cyklostezka Neředín - Topolany, DUR zpracované v r. 2016, je nutné vyřešit majetkoprávní vztahy
- novostavba chodníků - realizace probíhá
- poldry Křelovský potok a Stouska - zpracována Studie odtokových poměrů. nejsou vyřešeny majetkoprávní
vztahy
- revitalizace a retence vody na Křelovském potoku - úpravy koryta, hráz

05.7 zeleň

Proběhlo místní šetření, byly předány požadavky na údržbu zeleně.                                              - likvidace
suchých thují, ořez keřů Nedbalova, kácení smrků Nedbalova, ořechu u workoutu, ořez třešně, kontrola stavu
stromů - hrušně, lípy a další stromy u pomníku budou sledovány. Biocentrum "pod třešněmi" bude sečeno
prostřednictvím Technických služeb. Bude jednáno s majitelkami nemovitosti Nedbalova 24 o dalším využití
zahrádky. 

05.8 nátěry laviček

Komise schválila 3.000 Kč na barvy a materiál k nátěrům laviček na veřejných prostranstvích pro Klub seniorů. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Investice

Zařazení do plánu investic
- cyklostezka Topolany - Hněvotín / ve spolupráci s obcí Hněvotín/
- chodník úsek C - návaznost na cyklostezku Hněvotín

2 sečení workout

zařazení do plánu 2023 sečení okolí workoutu - část p. č. 221 /cca 1/2 pozemku - celkově 851 m2/

08 Obecné informace

08.1 termín schůze



Příští veřejná schůze se koná 9. 8. 2022 v 18,30 hod. v kanceláři detašovaného pracoviště v bývalé škole.

08.2 krádeže v zahrádách

Vyskytly se krádeže zeleniny ze zahrad. Prosíme občany o všímavost k okolí. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 29. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Eva Vařeková

Zapsal/a:
Eva Vařeková

Ověřil/a:
Dagmar Poláková


