Komise m stské ásti Olomouc-Topolany
Zápis ze sch ze dne 2.9.2008
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, Vilímec, Va eková, Bedná ová, Spurná,
Poláková, Bc. Psota a Ing. Mohlerová, Šenky ík,
Hosté: p íslušník M stské policie, p. Korchová, p. P.K í ková, p. Mi kal a p. Loš ák
2. Kontrola usnesení:
Komise bere na v domí informace o pln ní usnesení k termínu 5.8.2008
3. Program sch ze:
1. na sch zi komise se dostavila p. Sorbiová a požádala o vysv tlení k dopisu
.j..SmOl/OD/4/543/2008/ZD ve v ci opravu vjezd k nemovitostem. Dále požadovala
vybudování chodníku, který by navazoval na stávající chodník od nemovitosti p. D.Vilímce,
pokra oval by kolem pozemku paní Sorbiové, pana F.Vilímce až ke k ižovatce. Okrasné
ke e, které zasahují svým porostem do místa pro chodník, je ochotna na vlastní náklady
odstranit.
2. na ch zi komise se dostavila p. P.K í ková, , p. Stanislav Mi kal a p. Ji í Loš ák a p edložili
žádost o vyjád ení k vybudování vodovodního ádu na ulici Sv. Jana (od k ižovatky, sm rem
na Olomouce) a dále žádali, aby o jejich požadavek byl dopln n plán investic na rok 2009
pro obec Topolany, zajistí p. Bedná
3. p. Korchová informovala leny komise, že Klub maminek po ádá v sobotu dne 13.9.2008
zábavné odpoledne pro d ti, zam ené na bezpe nost d tí za ú asti p íslušník m stské
policie. Akce bude zahájena ve 14 hodin na h išti za školou. Jednohlasn byl komisí
odsouhlasen p ísp vek ve výši K 2.000,-.
Došlá pošta:
4. p.Bedná p edložil požadavek odboru investic na rok 2009, dopln ní a up esn ní prioritních
investi ních akci, termín 1.9.2008 (14 – 16 hodin)-projednáno na sch zi komise 5.8.2008,
požadavek bude dopln n ješt o žádost na vybudování vodovodního ádu (viz bod 2)
5. p. Bedná p edložil požadavek odboru majetkoprávního UMO, o zaslání plánu drobné
údržby na rok 2009, v požadavek na išt ní potoka, zajišt ní poklop na studních (p ed
budovou bývalé školy a p ed hasi skou zbrojnicí), oprava mostu v etn zábradlí na ulici
brat í apk , oprava chodníku p ed budovou bývalé školy (detašované pracovišt ) zajistí
Bc.P rová
6. p.Bedná p edložil objednávku .94/08/KM /26 ze dne 31.7.2008 , termín: 12.8.2008, cena
nep esáhne v etn DPH 6.000,- K (oprava zd ného p íst ešku na h išti za školou)
7. p. Bedná informoval leny komise, že Rada m sta Olomouce vyhov la žádosti o výp j ku
nebytových prostor v budov bývalé školy.
8. p. Bedná p edložil žádost o sd lení stanoviska k prodeji parc. .211/5 orná p da o vým e
387 m v k.ú. Topolany, žádost byla zamítnuta, stanovisko v etn d vod zajistí, Bc.P rová

9. p.Bedná p edložil písemnou žádost odboru dopravy o spolupráci p i oslovení ob an , kte í
nemají vybudované vjezdy ke svým nemovitostem, nebo jsou jejich vjezdy v nevyhovujícím
stavu, pop . z nevyhovujícího materiálu (betonová dlažba 30/30, apod.), aby si upravili
stávající vjezdy, nebo v pr b hu m síce zá í by m la za ít oprava povrchu vozovky a
p edlážd ní chodník do betonové dlažby 30/30 cm. Vzhledem k tomu, že nejde o celkovou
rekonstrukci vozovky, ale jen o opravu, vjezdy k nemovitostem nejsou do „oprav vozovky“
zahrnuty, zajistí Bc.P rová. Úprava vjezd není pro majitele nemovitostí povinná a záleží
pouze na každým pro jakou úpravu se rozhodne, i pop . ponechá ve stávajícím stavu.
Ob ané se mohou obrátit na firmu LB 2000- kontaktní osoba p.Spá il 777641416, která
po domluv na náklady vlastník opravy vjezd zajistí.
10. p. Bedná p edložil k nahlédnutí dopis na MMOL, odbor životního prost ení ze dne
18.8.2008, žádost o úpravu ve ejné zelen .
11. p. Bedná informoval leny komise, že nár st elektrické energie v budov bývalé školy
oproti minulým rok m, je p im ený k pot eb využívání místností.
12. Po vydání stavebního povolení, p. Bedná op tovn osloví firmu Machovský a zajistí
cenovou v etn objednávky na montáže cyklistické mapy.
13. p. P rová upozornila na skute nost, že na k ižovatce u Topolan, p i výjezdu od K elova není
pro vzrostlé ke e p ed domem manžel Navrátilových vid t a že k ižovatka je z tohoto
d vodu velmi nebezpe ná, p.Bedná osobn osloví vlastníka pozemku p. Chocholu
14. p. Bc.Psota p edložil návrh na pevn jší variantu plotu v etn montáže, jednohlasn
odsouhlasena tato varianta do 95.000,- K
15. p. Va eková, požaduje, aby byl opraven zápis KM ze dne 5.8.2008 v bod 19, ve kterém je
uvedeno, „ p. Va eková p edložila požadavek na vybudování autobusové ekárny na
kone né zastávce autobusu . 25 v Ne edín , do požadavk na investice pro rok 2009“,
nebo dle tvrzení paní Va ekové nep edložila požadavek, ale pouze urguje podanou
žádost na vybudování autobusové ekárny.
Tuto chybu jsem opravila a paní Va ekové se hluboce omlouvám, P rová

Zápis zapsala Bc.P rová

Ov il : Bedná

