
Komise městské části Olomouc-Topolany 

 

Zápis ze schůze dne 16.9.2010 

Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově detašovaného 

pracoviště MMOl. Topolany 

www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu 

 

Hosté:  příslušník Městské policie, Mgr. Kadlčíková, manželé Chocholovi 
 

1. Prezentace: 

Přítomni členové KMČ: Bednář, Spurná, Korchová,  Koutek,  Ing. Mohlerová,  Vilímec a Bc. 

Půrová  

   

Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 3.8.2010 

 

p. Bednář předal členům komise následující písemnosti: 

 
- Poděkování SDB Olomouc – Topolany za zásah při povodních dne 7.8.2010 

- Požadavky na údržbu pro rok 2011  - odbor majetkoprávní 

- Návrh požadavků pro rok 2011 na realizaci investic – odbor investic 

- Sběrná sobota  - proběhne dne 20.11.2010 u hasičské zbrojnice 

 

Dále pan Bednář informoval členy komise, že : 

 

1) proběhla schůzka s Mgr. Puhačem ohledně pomníku padlých v Topolanech ( za komisi se účastnil 

Bednář a Vilímec) 

2) opravu sloupků na tenis  a hracího prvku na dětském hřišti za školou   - bude řešit p. Hala z MM 

Olomouc 

3) odklizení nepovolené skládky (suti) „Pod Třešněmi“  je v řešení odboru životního prostředí 

prostřednictvím Technických služeb 

4) v budově školy nefungují zásuvky el. vedení a nesvítí  světla – p. Benář nahlásí tuto skutečnost p. 

Malíkovi 

5) v budově bývalé školy proběhla výměna plastových oken, při výměně došlo k rozbití několika 

skleněných výplní – bude řešeno s p. Malíkem     

 

Různé: 

 

Dne 23.9.2010 v 18.30 hodin proběhne v budově bývalé školy  Mimořádná  veřejná schůze ohledně 

(Generelu Topolan) – dopravně územní studie Topolan.  

p. František Chochola přednesl stížnost na vybudování splaškové kanalizace , dále požaduje vyčištění 

celého toku potoka od letiště a dále žádá o opravu „poldru“ na zachycení vody při deštích a tání sněhu 

z dálnice a letiště v Neředíně.     

  

 

 Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů. 

 

Příští veřejné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 23.září a v úterý 5.října 2010 v 18.30 hodin. 

 

 

 

 

 

Zápis zapsala Bc. Půrová 

 

Správnost ověřil p. Bednář, předseda KMČ 

http://www.olomouc.eu/topolany

