Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 6.4.2010
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově detašovaného
pracoviště MM Ol. Topolany
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu
Hosté: příslušníci Městské policie, p.Vařeková a p. Chudoba J.
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bednář, Spurná, Korchová, Bednářová, Koutek, Bc.Psota, Ing.
Mohlerová, Vilímec a Bc. Půrová
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 2.3.2010
p. Bednář předal členům komise následující písemnosti:
- písemné stanovisko - na podporu KMČ v Lošově
- formulář – žádanka oprav na výměnu stávajících oken v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany
- formulář – žádanka oprav na opravu elektroinstalace v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany
- záznam o provedení vodoprávního dozoru – č. SMOL/ŽP/55/274/2010/Hu – vodní tok Stouska a část
HMZ Křelovský potok v Olomouci, místní části Topolany. Kontrola stavu koryt byla provedena na
základě podnětu občanů Topolan
- žádost o řešení dopravní situace za humny ulice Bílkova, žádost podal p. Vladimír Chudoba

2. Program schůze:
p. Bednář přečetl žádost o řešení dopravní situace za humny ulice Bílkova, předmětem žádosti je
rychlá jízda projíždějících aut a s tím související žádost o umístění retardéru na úrovni hospodářské
budovy pana Chudoby. Žádost byla podpořena a odsouhlasena, ale komise doporučuje počkat, až bude
vytvořen „Generel Topolan“, aby se občané mohli vyjádřit, popř. návrh generelu doplnit. Dva
přítomní členové komise se zdrželi hlasování
Opětovně byla projednána oprava elektroinstalace v budově detašovaného pracoviště v Olomouci Topolanech. V případě, že SNO opravu neprovede, bude nutno uhradit z prostředků kmč.
Projednána oprava (zpevnění) „plochy“ před budovou Hasičské zbrojnice, odb. VVI - zajistí Bednář.
p. Bednář informoval členy komise, že chodníky včetně úpravy okolí chodníků (osetí novou trávou)
nebyly ještě předány, do příští schůze zjistí, kdy budou chodníky předány

p. Vilímec upozornil na nutnost provést opravu zídky plotu před budovou detašovaného
pracoviště
p. Koutek přednesl stížnost p. Studeného, ohledně stání autobusu MHD, rozježdění zeleného
pásu a „vynesení“ bahna na veřejnou komunikaci. Žádá, aby DPMO dal zelený pás do
původního stravu a aby se k celé záležitosti vyjádřil.

3. Různé:

p. Vařeková se dotazovala na řešení dopravních značek firmy SEKNE a dále upozornila členy
komise, že „Generel Topolan“ se má osobně projednat na odboru koncepce a rozvoje.
Předseda informoval, že tato informace je mylná.

Informujeme občany, že výše poplatku za komunální odpad za osobu s trvalým pobytem
v Olomouci činí 492,- Kč, poplatníci narození od 1. 1. 1995 do 31. 12 2009 – platí poplatek
ve výši 246 Kč. Poplatek je možno uhradit na detašovaném pracovišti MMOL Topolany
Nedbalova 8, každé pondělí ve 13.30 – 16.00 hodin. Termín pro úhradu poplatku je
do 31.5.2010.
Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které není nutno oznamovat ani dokládat:
· poplatníci narození v roce 1930 a starší
· poplatníci narození v roce 2010

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů.
Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 4. května 2010 v 18.30 hodin.

Zápis zapsala Bc. Půrová
Správnost ověřil p. Bednář, předseda KMČ

