Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 3.6.2008
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, Ing. Mohlerová, Vilímec,
Vařeková, Srovnalová, Bednářová, Spurná, Šenkyřík
Nepřítomna: p.Poláková
2. Kontrola usnesení:
Komise bere na vědomí informace o plnění usnesení k termínu 6.5.2008
3. Program schůze:
a) Trvají úkoly ze dne 5.2.2008 - realizace dětského hřiště před budovou školy (zajistí p.Bednář)
a ze dne 4.3.2008 - objednávka na cyklistickou mapu (zajistí Bc. Půrová).
b) p. Bednář předložil písemné stanovisko por. Ing. L.Pešouta, DI Olomouc, který doporučuje
komunikaci v ulici U parčíku fyzicky zaslepit, nebo zjednosměrnit. K označení začátku a konce
obce Topolany na silnici II/448 doporučuje pro bezpečnost občanů vybudovat chodník
k jednotlivým nemovitostem (požadavek odst. f) a g) zápisu ze dne 6.5.2008).
c) paní Romana Bednářová ústně oznámila členům komise, že „Klub maminek“, bude pořádat
v měsíci červnu akci pro děti „K ukončení školního roku a k začátku prázdnin“, podrobnosti a
termín konání akce bude oznámen ve vývěsní skříňce. Členové komise jednohlasně odsouhlasili
příspěvek ve výši Kč 2.000,- .
d) jednohlasně byla odsouhlasena oprava stávajícího plotu kolem budovy bývalé školy a dále bylo
jednohlasně odsouhlaseno vybudování nové části plotu tak, aby byla připravena uzavřená plocha,
k vybudování hřiště pro malé děti před budovou školy. Cenovou nabídku zajistí Bc.Psota
e) p. Bednář informoval členy komise, že lhůta pro vyjádření dotčených orgánů k realizace dětského
hřiště před budovou bývalé školy je 60 dnů.

4. Ukončení schůze:
Předseda ukončil schůzi ve 19.45 hodin, příští veřejná schůze KMČ se bude konat 1.července
2008, v 18.30 hodin, v budově bývalé školy v Topolanech.
Upozorňuji občany, že zápisy a i jiné písemnosti jsou dostupné na:
www.olomoucko.eu/samospráva/komise.
a dále sděluji, že schůze komise jsou veřejné a občané Topolan, se mohou aktivně každé
schůze účastnit bez ohledu na to, zda mají či nemají nějakou připomínku nebo požadavek.

Zápis zapsala Bc.Jana Půrová

