Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 4.1.2011
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově
detašovaného pracoviště MMOl
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu
Hosté: příslušníci Městské policie, občané
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bednář, Bednářová, Spurná, Korchová, Bc. Psota, Poláková, Ing.
Mohlerová, D. Vilímec, Koutek a Půrová
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 30.11.2010
Došlá pošta:
- Žádost p. Romana Koutka o odprodej pozemků v majetku statutárního města
Olomouce za účelem provozování zemědělské činnosti, parc. č. 391/8 a parc. č.411/4
v k.ú. Olomouc Topolany.
Jednohlasně odsouhlaseno, p. Koutek se hlasování zdržel.
- Sdělení MMOl, č.j. SMOl/OKR/19/ 2010/Tom ze dne 1.12.2010 pro informaci
občanů, že společnost Hydroprojekt CZ, a.s. bude pro město Olomouc zpracovávat
studii odtokových poměrů v problematických částech, pro k.ú Topolany se jedná o
Křelovský potok a Stousku.
- Předseda komise p. Martin Bednář informoval členy KMČ, že se mohou zúčastnit
jednání dne 18.1.2011 ve 14.00 hodin ohledně rozšíření systému třídění bioodpadu do
všech městských částí. Za KMČ Topolany účast potvrdil předseda komise p. Martin
Bednář
- Připomínky p. Dostála k protipovodňovým opatřením, odvodnění cest, opravy dešťové
kanalizace a návrhu koncepce dopr. studie.
Různé:
Pan Dušan Vilímec připomněl, že je potřeba opět zaurgovat vyčištění kanálů po celé obci,
opět urgovat vybudování kryté autobusové zastávky v Neředíně a zajistit opravu a obnovu
pomníku obětí obou světových válek – bude projednáno v komisi v měsíci únoru.
Vyjádření k působení v KMČ v novém volebním období: M. Spurná nechce být nadále
členem, všichni ostatní současní členové chtějí nadále v novém volebním období v KMČ
působit.
Připomínky a návrhy k „Dopravně územní studii Olomouc – Topolany“:
Návrh - na křižovatce u kaple vybudovat kruhový objezd a chodník kolem pozemku manželů
Banátových
Mgr. Nakládalová – nesouhlasí s vybudováním stání pro osobní automobily na zeleném
prostranství před jejím domem
K podaným připomínkám se vyjádřil předseda komise Martin Bednář a Roman Koutek
Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty
Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 1.února 2011 v 18.30 hodin
Zapsala Bc. Půrová

Ověřil a upravil p. Bednář, předseda KMČ

