Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 1.4.2008
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově bývalé školy
www.olomouc.eu/topolany
KMC26@mmol.cz
1.Prezentace:
Předseda Martin Bednář zahájil schůzi
Přítomni členové KMČ: Bc.Půrová, Bc. Psota, Poláková
Ing. Mohlerová, Vilímec, Vařeková, Srovnalová
Omluveni: Bednářová, Spurná, Šenkyřík
Pozvaný pan Dušan Vilímec ml. se omluvil z jednání
Hosté: Příslušníci městské policie, občanky Topolan vz.paní Kláry Banátové a p. Hrachovec
a p. Hrachovec Lukáš
2. Kontrola usnesení:
Komise bere na vědomí informace o plnění usnesení k termínu 5.2.2008
3. Program schůze:
a) Požadavky občanů ze schůze ze dne 8.1.2008 pod položkou d) trvají. p.Bednář osobně
projednal s dotčenými orgány. Trvá úkol n) ze dne 4.3.2008 objednávka na cyklistickou
mapu (zajistí Bc. Půrová).
b) Stromy, které ohrožovaly domy v ulici U parčíku a hrušeň před domem p. Polákové byly
pokáceny a odklizeny.
c) p. Klára Banátová a Gabriela Prucková v zast. ostatních maminek v Topolanech
informovaly členy KMČ, že spolu s ostatními ženami založily zájmový klub maminek a dětí
a sdělily, že podrobnosti o klubové činnosti předaly písemně předsedovi komise a dále
sdělily, že podrobnosti budou zveřejněny ve vývěsce a na internetové adrese KMČ Olomouc
- Topolany. Pro svoji činnost žádaly, aby mohly užívat spolu s dobrovolnými hasiči
místnost, ve které probíhají jejich pravidelné měsíční schůze. Založení klubu maminek a dětí
bylo jednohlasně schváleno.
Na žádost předsedy komise umožnil p.Hrachovec prohlídku obou místností, které užívají
hasiči a po té doporučil, aby se zástupkyně maminek zúčastnili schůze hasičů a vysvětlily jim
své záměry s činností klubu. Paní Hrachovec i paní Vařeková, jako členové hasičů na
schůzi KMČ sdělili, že schůze hasičů se bude konat dne 3.4.2008 v 18 hodin.
d) Předseda komise informoval členy, že projednal a následně požádal o umístění retardéru
v ulici Bří. Čapků. Jedná se o klidnou úzkou ulici, kde si hrají děti a řidiči automobilů
jedoucí z Hněvotína si zde si zkracují cestu. Dále na ústní žádost občanů, kteří bydlí v ulici
U parčíku, bude projednáno z hlediska bezpečnosti umístění retardéru i do této ulice
(projedná p.Bednář). Jednohlasně schváleno.
e) Projednáno a jednohlasně schváleno, že projekty kanalizačních přípojek pro neveřejnou část
(tj. přípojky k jednotlivým nemovitostem á 1.200,- Kč) bude realizovat Ing. Dalibor Dudík
(zařídí p.Vilímec)
c) Po ukončení schůze byla provedena prohlídka hřiště za školou, hřiště bylo vyčištěno,
nepořádek byl umístěn do plastových pytlů, které budou odklizeny při sběrné sobotě
v měsíci květnu.
4. Ukončení schůze:
Předseda ukončil schůzi ve 20.00 hodin, příští veřejná schůze KMČ se bude konat 6. května
2008, v 18.30 hodin, v budově bývalé školy v Topolanech.
Zápis zapsala Bc.Jana Půrová

