
Komise m�stské �ásti Olomouc-Topolany 
Zápis ze sch�ze dne 3.7.2007 
 
I.Zahájení  
Pravidelná sch�ze KM�  Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budov� bývalé školy 
 
II.Prezentace: 
 
P�edseda Martin Bedná� zahájil sch�zi  
P�ítomni: 
�lenové KM�:  Bedná�ová, Ing. Mohlerová, Spurná, Šenky�ík, Bc. P�rová a Bc.Psota 
Nep�ítomni: 
Omluvena: Va�eková 
Neomluveni: Srovnalová, Poláková, Vilímec 
 
III.Program sch�ze: 
 
a) p�edseda Martin Bedná� informoval �leny KM� o setkání p�edsed� KM� se zástupci 
technických služeb a m�stské policie za ú�asti primátora Martina Novotného, webmastera 
MMO s nabídkou uve�ej�ování zápis� a ostatních písemných materiál� na internetových 
stránkách MMO a také nap�. uve�ej�ování  odkaz� na vlastních webových stránkách Topolan.  
b) byla p�ednesena informace ohledn� studní, jímek atd. Informace obdrží ob�ané na 
detašovaném pracovišti MMO vždy v pond�lí od 14.30-18.30 hodin.  
c) KM� projednala možnost �erpání finan�ních prost�edk� na rok 2007, a to: návrh na 
vymalování kapli�ky na návsi a zadat  výrobu m�íže do vchodových dve�í, oprava lavi�ek a 
d�tských hracích prvk� na h�išti,  které jsou zni�ené a hrozí úraz d�tí, oprava výtluk� 
komunikace u zastávky m�stského autobusu. 
d) byla projednána žádost ing. M. Pumprli, Ivany Smékalové a manžel� P�rových o za�azení 
do plánu investic na rok 2008 prodloužení kanaliza�ní p�ípojky. 
e) projednán podn�t ob�an� z Topolan  ohledn� odprodeje p�ístupových polních cest v k.ú. 
Topolany (tyto informace byly  zjišt�ny na Ú�ední desce MMO Olomouc). 
f) provedena prohlídka d�tského h�išt� za bývalou školou, kde po nedávném v�tru jsou 
opadané v�tve vrby na h�išti a je poni�en plot, zni�ené lavi�ky, d�tské hrací prvky a stržené 
koše na košíkovou.    
 
IV. Úkoly: 
 
-Odstran�ní v�tví z vrby na h�išti, zajistit opravu plotu, požádat o vy�išt�ní potoka i pod  
  mostky, zajistí Bedná�  
-Zjistit cenovou nabídku na opravu lavi�ek a d�tských hracích prvk�  na h�išti za bývalou  
  školou, napsat stanovisko na ÚMO a vyslovit nesouhlas s odprodejem p�ístupových polních   
  cest v k.ú. Topolany zajistí Bc.P�rová  
-Oslovit záme�nické dílny a zjistit cenové nabídky na zhotovení m�íže do vchodu kapli�ky,  
  zajistí Bc.Psota 
 
VI. Ukon�ení sch�ze: 
 
P�edseda ukon�il sch�zi ve 20.30 hodin, p�íští ve�ejná sch�ze KM� se bude konat dne 
7.8.2007 v budov� bývalé školy v Topolanech. 
 
Zápis zapsala Bc. Jana P�rová      
     


