
         Komise městské části Olomouc-Topolany 
Zápis ze schůze dne 6.10.2009 
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:  Spurná, Vilímec, Korchová, Bednářová, Poláková, Ing. Mohlerová, 
Koutek a  Bc.Půrová     
Hosté: Příslušníci městské policie, Příslušníci policie ČR, p. Skřivánek novinář z redakce 
Olomouckého Večerníku, A. Koutková ml., p. Vařeková. 
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 2.9.2009 
2.Pošta: 
p. Bednář seznámil přítomné s došlou poštou: 
 
- Objednávka č. 111/09/KMČ26 ze dne 9.9.2009, firma: Ing. Dušan Horák, Za Drahou 955 

Bystřice pod Hostýnem – výsadba živého plotu 
- Objednávka č. 112/09/KMČ26 ze dne 9.9.2006, firma: SOKOP s.r.o., Bělkovice-Lašťany 

– výroba brány, plotu, vstupní branky včetně oprav a stavebních prací před budovou 
bývalé školy v Topolanech. 

- Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2010 
- Sdělení UMO Olomouc, oddělení péče o zeleň ohledně údržby pozemku parc.č.185 

v k.ú.Topolany 
      p. Bednář informoval přítomné, že byla zahájena oprava plotu před budovou bývalé školy 
      p. Vilímec informoval členy komise, že je přepojení přípojky na plyn před budovou školy     
      je v jednání 
      p. Koutek informoval členy komise, že termín dodání stromků na obnovu aleje Pod    
      třešněmi bude po 20.10.2009, výsadbu provede svépomocí Sbor dobrovolných hasičů v     
      Topolanech 
      p. Korchová informovala členy komise ohledně budování dětského hřiště,  o     
      připravované akci pro děti – drakiádě a dále o připravované mikulášské besídce. Komise    
      jednohlasně odsouhlasila  na Mikulášskou besídku příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 
       p. Korchová předložila žádost p. Havranové, ve věci provozování obchodu v Topolanech.     
       Komise jednohlasně odsouhlasila podporu p. Havranové a požaduje odpuštění    
       nájemného. Žádost na UMO Olomouc, aby do jednání se Správou nemovitostí vstoupil     
       Mgr. Puhač-zajistí p. Bednář 
 Diskuse: 
Dotaz na příslušníky policie ohledně na hlášení rušení nočního klidu 
Dotaz ohledně opravy chodníků 
Dotaz ohledně cyklostezky 
Návrh na výsadbu okrasných keřů na veřejném prostranství (u přečerpávací stanice) na ulici 
Nedbalova, před domem manželů Filípkových-bude řešeno z rozpočtu v roce 2010. 
A.Koutková ml. se dotazovala na umístění dopravních značek v ulici Nedbalova - v jednání 
p. Skřivánek informoval přítomné, že přivítá informace o připravovaných akcích(Hasiči, 
Klub maminek..) v Topolanech, které využije v místním tisku. 
 
 

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů. 
 

Příští veřejné jednání kmč se koná v úterý 3.listopadu 2009 v 18.30 hodin. 
 
 
Zápis zapsala Bc.Půrová                                         Správnost ověřil Bednář, předseda KMČ 


