
         Komise m�stské �ásti Olomouc-Topolany 
Zápis ze sch�ze dne 1.7.2008 
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�:   Bc.P�rová, Bc. Psota, Ing. Mohlerová,    
                                          Va�eková, Srovnalová, Bedná�ová, Spurná, Poláková 
Omluveni: p. Vilímec, p. Šenky�ík 
Hosté: p�íslušníci m�stské policie, p. K�í�ková, p. Banatová a p. Korchová  
 
2. Kontrola usnesení: 
Komise bere na v�domí informace o pln�ní usnesení  k termínu  6.3.2008 
 
3. Program sch�ze: 
 

a) Trvají  úkoly  ze dne  5.2.2008 - realizace d�tského h�išt� p�ed budovou školy (zajistí p.Bedná�) 
b) p. Bedná� informoval �leny komise, že nahlásil na M�stkou policii, že na k�ižovatce p�i vjezdu do 

Topolan je naklon�né zrcadlo.  
c) p. Bedná� informoval �leny komise, že paní Alena Srovnalová na vlastní žádost ukon�ila �lenství 

v KM� Topolany. 
d) p. Bedná� informoval �leny komise, že Rada m�sta Olomouce neschválila pronájem s následným 

odprodejem pozemku  paní Tauwinkové, pozemek bude zahrnut do koncepce rozvoje m�sta. 
e) p. Bedná� informoval �leny komise, že Rada m�sta Olomouce neschválila budování d�tského 

h�išt� v Topolanech (bude �ešeno z prost�edk� komise) 
f) Dopravní zna�ení bude navrhovat a realizovat  v Topolanech firma Sekne: 

umíst�ní tabule s ozna�ením obce Topolany, p�ed první d�m p�i vjezdu do k.ú. Topolany, ul. U 
Sv. Jana 1, umíst�ní tabule s omezením rychlosti 70 km od Kaple sm�rem na obec Ústín, umíst�ní 
tabule s omezením rychlosti 20 km v úseku zúžení v ulici brat�í �apk�. 

g) Úkol z minulé sch�ze - zajistit cenovou nabídku na oplocení p�ed budovou bývalé školy trvá, 
zajistí Bc. Psota, v p�ípad� pot�eby bude svolána mimo�ádná sch�ze komise.  

h) Jednohlasn� byla odsouhlasena �ástka K� 6.000,- na stavební materiál (oprava boudy na h�išti). 
 
Paní K�í�ková za Klub maminek pod�kovala �len�m komise za finan�ní �ástku K� 2000,- a zárove� 
je informovala �leny o tom, jak akce pro d�ti prob�hla.   
 
 4. Ukon�ení sch�ze: 

 
P�edseda ukon�il sch�zi ve 19.45 hodin, p�íští ve�ejná sch�ze KM�  se bude konat v úterý 5.srpna 
2008, v 18.30 hodin, v budov� bývalé školy v Topolanech. 
 
Upozor�uji ob�any, že zápisy a i jiné písemnosti jsou dostupné na: www.olomouc.eu/topolany. 
 
Dále sd�lujeme, že sch�ze komise jsou ve�ejné a ob�ané Topolan, se mohou aktivn� každé 
sch�ze ú�astnit.   
 
 
Zápis zapsala Bc.Jana P�rová 


