Komise m stské ásti Olomouc-Topolany
Zápis ze sch ze dne 4.3.2008
Pravidelná sch ze KM Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budov bývalé školy
www.olomouc.eu/topolany
KMC26@mmol.cz
1.Prezentace:
P edseda Martin Bedná zahájil sch zi
P ítomni lenové KM : Bedná ová, Spurná, Bc.P rová, Bc. Psota, Poláková
Ing. Mohlerová, Vilímec, Šenky ík , Va eková,
Omluveni: Srovnalová
Hosté: P íslušníci m stské policie, Ing. Balibor Dudík, manželé Pospíšilovi, ob anky Topolan
vz.paní P. K í kové
2.
Kontrola usnesení:
Komise bere na v domí informace o pln ní usnesení k termínu 5.2.2008
3. Program sch ze:
a) Ing. Dalibor Dudík p ednesl cenovou nabídku k realizaci projekt kanaliza ních p ípojek
pro neve ejnou ást (tj. p ípojky k jednotlivým nemovitostem á 1.200,- K )
b) P edložena písemná žádost o vybudování h išt pro malé d ti, a to v místech „p ed školou“v
Topolanech. Realizace byla jednohlasn odsouhlasena všemi p ítomnými leny KM (dále
jen jednohlasn )
p. Bedná zjistí na odboru školství, zda by bylo možno vybudovat d tské h išt z finan ních
prost edk magistrátu. V opa ném p ípad , by bylo d tské h išt hrazeno z prost edk
komise.
c) Manželé Pospíšilovi ve ejn oznámili, že jsou neustále verbáln napadáni, oso ováni a
obvi ováni z krádeže d eva svým sousedem panem Majerem. Vzhledem k tomu, že se jedná o
ob anskoprávní vztahy (sousedské vztahy) je t eba podn ty podávat bu to osobn nebo
písemn na služebn M stské policie, Kate inská ul., Olomouc a nebo telefonicky na ísle
156 ( M stská policie Olomouc), která jednotlivá podání p edá k p estupkovému ízení.
d) p.Bedná p edal emailovou adresu: KMC26@mmol.cz, která je k dispozici pro ob any, na
kterou mohou zasílat své podn ty, nám ty, pop . p ipomínky
e) Vzhledem k tomu, že se hromadí stížnosti na nepo ádek na h išti „za školou“(vysypané
odpadky, st epy od lahví, rozbité lavi ky, z ásti zdemolovaná a rozbo ená bouda atd.), který
provádí „d ti ob an z Topolan“ (pubescenti), bude v m síci dubnu provedena jednak
brigáda na úklid a dále osobní jednání s rodi i a d tmi, abychom jednak p edešli k možným
úraz m na h išti a zabránili k ni ení vybavení h išt . Písemné pozvánky, pop . pozvání
osobn zajistí p. Poláková
f) Požadavky ob an ze sch ze ze dne 8.1.2008 pod položkou d) a e) trvají. p.Bedná osobn
projednal s dot enými orgány
g) p.Vilímec p edložil nabídku autorizovaného technika Jana Andrése k realizaci projekt
kanaliza ních p ípojek pro neve ejnou ást (tj. p ípojky k jednotlivým nemovitostem á
1.000,- K )
h) p. Bc.P rová informovala leny KM , že spolu s ostatními ženami ( 17 lenek) založila
zájmový klub kalanetiky. Podrobnosti o klubové innosti budou zve ejn ny ve výv sce a na
internetové adrese: www.olomouc.eu/Topolany
i) Jednohlasn byl odsouhlasen nákup zbývajících sportovních pom cek do 5000,- K , zajistí
Bc.P rová

j) Jednohlasn byla zamítnuta žádost k pronájmu s následným odprodejem majetku
statutárního m sta Olomouce, parc. . 211/7 orná p da o vým e 3 737 m2 v k.ú. Topolany u
Olomouce
k) KM obdržela oznámení o projednání zadání souboru zm n . XIX Úpn SÚ Olomouc,
Magistrát m sta Olomouce, .j. SmOl/OKR/19/438/2008/Š ze dne 14.2.20087-XIX/12Topolany, ul. U Sv. Jana, bydlení
l) Jednohlasn byla odsouhlasena realizace d ev né konstrukce v etn montáže na cyklistickou
mapu u kaple, objednávku od firmy Machovský, zajistí Bc. P rová
4. Ukon ení sch ze:
P edseda ukon il sch zi ve 20.00 hodin, p íští ve ejná sch ze KM
2008, v 18.30 hodin, v budov bývalé školy v Topolanech.

Zápis zapsala Bc.Jana P rová

se bude konat 8.dubna

