Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 7.4.2009
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově detašovaného
pracoviště mmol Ol. Topolany
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu
1.Prezentace:
Předseda Martin Bednář zahájil schůzi
Přítomni členové KMČ: Vařeková, Bednářová, Spurná, Vilímec, Bednář
Poláková, Ing. Mohlerová, Bc.Psota, Bc.Půrová.
Omluven: Šenkyřík
Hosté: Příslušníci městské policie, Ing. Šuba, Mgr.Šubová, p.Halouzka, MUDr. Loudová,
p.Kocourková, p.Havranová, p.Korchová, p.Lejsková a p.Koutková A.ml
2. Došlá pošta:
p. Bednář seznámil přítomné s došlou poštou:
- návrh na opravu komunikací a chodníků v Topolanech-UMO Olomouc, 4.3.2009 odbor
dopravy, Ing. Gajdošová
- oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. XVI Územního
plánu sídelního útvaru Olomouc
- objednávka na opravu střešní krytiny kaple ul. Nedbalova
- objednávka na zabudování mapy Topolan na ulici U sv.Jana (u kaple)
- žádost o vyjádření na výsadbu (obnovu) sadu „Pod Třešněmi“
- kopie emailu na obnovu zeleně za dotační peníze - UMO, odbor koncepce a rozvoje, Mgr.
Vaculíková
Dále p. Bednář informoval členy komise, že Rada města Olomouce, schválila návrh na opravu
komunikací a chodníků v Topolanech.
3. Různé:
Ing. Šuba a Mgr. Šubová seznámili členy komise, že podali připomínku k územnímu plánu UMO
Olomouc k vyjmutí části pozemku z tzv. biokoridoru.
Členové komise jednohlasně připomínku podpořili.
Za Klub maminek – p. Havranová předložila žádost a petici občanů Topolan na odstranění boudy
na hřišti za školou a dále sdělila, že zajistila zbourání a odvoz stavební suti. Přítomní členové
komise žádost odsouhlasili (7 bylo pro a 2 byli proti).
p. Lejsková (vlast. pozemku 211/6 a další vlastníci pozemků 211/11 a 211/12 se dotazovala členů
komise na pronájem pozemku 211/5, tzv. polní cesty za účelem výstavby přístupové komunikace
k jednotlivým pozemkům(výstavba rodinných domků). Předběžně byl návrh jednohlasně
odsouhlasen.
p.Sláma seznámil členy komise s poškozenou komunikací v ulici Bílkova při budování kanalizace
(komunikace je příčně prasklá), se škodou na vlastní nemovitosti (prasklá stěna) a na poškozenou
část mostu na ulici Bílkova (přetěžování mostu kamiony, které si zkracují cestu přes obec Topolany
a dále směrem do obece Hněvotín. Navrhl upravit dopravní značení (zákaz vjezdu kamionů
z dálnice u obce Křelov směrem na Topolany, upravit značení před vjezdem na most na ul. Bílkova
(omezit hmotnost vozidel).
Žádost na UMO Olomouc, odbor dopravy a Správu silnic Olomouckého kraje, zajistí Bc.Půrová

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů.

Zápis zapsala Bc.Půrová, tajemník kmč

Správnost ověřil Bednář, předseda kmč

