Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 5.5.2009
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově detašovaného
pracoviště MM 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 a Bc.Půrová,
Nepřítomen: Šenkyřík
Hosté: Příslušníci městské policie, MUDr. Loudová, Koutková A.ml, Korchová R., Koutek
R., Bc.Čermáková, p.Teimr, p. Chudoba Jiří, p. Pospíšil M. st.
2. Došlá pošta:
p. Bednář seznámil přítomné s došlou poštou:
- email od p. Mgr. Puhače - oznámení o rozdělení finančních prostředků
- schválení předzahrádky p. Vackovi ( Hospoda pod lipami, Bílkova 15, Topolany, pozemek
č.343/1)
- akce - Třešňová alej na pozemku č. 320 v k.ú. Toplany, výsadba bude probíhat na podzim
- Protokol o ústním jednání spojeném s místním šetření MM Olomouce – odbor životního
prostředí, sepsaný dne 24.4.2009 se zástupci MM Ol OŽP, ZVHVS OPM PV, p. Vilímce
D. st. a p. Bednáře M.- nebyl shledán nedostatek-viz. Protokol
- Žádost o sdělení stanoviska k bezúplatnému převodu majetku statutárního města Olomouce,
parc.č.389/32 ost. pl. o výměře 566 m v k.ú. Topolany u Olomouce na SSOK-jednohlasně
odsouhlaseno, sdělení zajistí Bc.Půrová
- žádost p. J.Chudoby o podporu KMČ k žádosti o projednání vyjmutí biokoridoru
z územního plánu za účelem výstavby rodinného domu-jednohlasně odsouhlaseno,
písemné sdělení zajistí Bc.Půrová
3. Různé:
- p. Bednář informoval členy komise, že „bouda“ na hřišti je zbouraná, hřiště je uklizené
- p. Korchová informovala členy komise, že „Klub maminek“zaregistroval dne 28.4.2009
občanské sdružení Mateřského centra TO-POLÍNKA, sídlo sdružení: U Parčíku 40, 779 00
Olomouc-Topolany
- p.Bednář předložil k nahlédnutí doklad – nákup cen do tomboly (ples hasičů).
- p. Teimr se dotazoval na možnost nahlédnutí do projektové dokumentace na opravu silnic a
výstavby chodníků v Topolanech.
- p. Koutková A. ml. se dotazovala, kdy bude realizován výkop hlavního uzávěru vodovodní
přípojky, kdy budou umístěny dopravní značky a kdy bude provedena oprava mostu- dle
sdělení p. Bednáře jsou žádosti podány a pravidelně urgovány.
- p.Vilímec informoval členy komise o tom, že jsou zasypané(ucpané) dva kanály, upozorňuje na
nutnost je odkrýt a zprovoznit
Členové komise žádají opětovně pozvat na schůzi komise v červnu p. Mgr. Puhače, pracovníka MM
Olomouce.

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů.

Zápis zapsala Bc.Půrová

Správnost ověřil Bednář, předseda KMČ

