Komise m stské ásti Olomouc-Topolany
Zápis ze sch ze dne 7.10.2008
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, Ing. Mohlerová
Nep ítomni: Bc.Psota, p.Šenky ík
Hosté: p íslušník M stské policie, Alena Koutková ml.
2. Kontrola usnesení:
Komise bere na v domí informace o pln ní usnesení k termínu 2.9.2008
- trvá úkol – viz. bod 12
3. Program sch ze:
P edseda komise p. Martin Bedná , seznámil p ítomné s došlou poštou:
- žádost Františka, Reného a Ireny Vilímcových o vybudování chodníku v ulici B í.
apk v Topolanech
- žádost o spolupráci p i zajiš ování havarijního stavu d evin - usnesení RMO ze dne
2.9.208 ( .j.:SmOl/OKP/104/326/2008/PŠ ze dne 16.9.2008)- požadavky a podn ty,
zajistí p. Bedná
- Mgr. Puha - usnesení RMO ze dne 2.9.2008 - problematika havarijního stavu d evin,
zajistí p. Bedná
- sd lení Ing.A.Steingerové, odd.pé e o m stskou zele , ve v ci zkrácení v tví ke na
ulicích Bílkova a Nedbalova. O ez se nebude týkat vzrostlého stromu-javoru, protože
jeho v tve nezasahují na st echu obytného domu.
- P ehled inností pro KM v Topolanech na m síc íjen 2008 Technických služeb
m sta Olomouce, a.s. .
Ve státní svátek 28.10.2008 je svoz odpadu beze zm ny (v . obsluhy sb rných dvor
pro ob any), sb rová sobota v Topolanech se bude konat 22.listopadu 2008,
stanovišt ul. Bílkova (u hasi ské zbrojnice).
- Žádost manžel Bé ových a Jadrní kových, aby KM v Topolanech vyzvala
vlastníka nemovitosti na ulici Bílkova 7, aby odstranil ze svého pozemku vzrostlou
trávu a k oví (žádost zajistí Bc.P rová).
- SmOl-odbor vn jších vztah -objednávka .101/08/KM /, 4.9.2008, oprava interiéru
v kapli sv. Floriána
P edseda komise p. Martin Bedná , seznámil p ítomné s odeslanou poštou:
- SmOl-odbor dopravy, Ing.Gajdošová, 4.9.2008, žádost o vybudování chodníku - viz.
zápis ze dne 2.9.2008, bod 1
- SmOl-odd lení investic, žádost o za azení do investi ního plánu na rok 2009
prodloužení vodovodního ádu - viz. zápis ze dne 2.9.2008, bod 2

-

SmOl-odbor majetkoprávní, požadavek odboru investic na rok 2009 o dopln ní a
up esn ní prioritních investi ních akci-viz. zápis ze dne 2.9.2008, bod 5
SmOl-odbor majetkoprávní, 11.9.2008, stanovisko ve v ci odprodeje majetku-viz.
zápis ze dne 2.9.2008, bod 8

R zné:
-

-

p.Martin Bedná p edložil požadavky ob an na odstran ní škod vzniklých b hem
výstavby kanalizace, které p edal p. Spá ilovi, stavbyvedoucímu
p. Martin Bedná informoval leny komise, že Odbor vn jších vztah a informací
neschválil finan ní prost edky na vybudování nového plotu, který km plánovala
vybudovat u budovy bývalé školy místo stávajícího, který je již v nevyhovujícím
stavu.
komise projednala návrh na odstran ní nebo úpravu d evin, které jsou v havarijním
stavu:
a) na k ižovatce p i vjezdu do Topolan p ed nemovitostí manžel Navrátilových,
odstranit vzrostlý ke d eviny, který brání ve výhledu do k ižovatky
b) pro ezat strom – o ech v zatá ce „k to n “ m stského autobusu
c) upravit živé ploty v ulicích Bílkova a Nedbalova
d) odstranit u kaple sv. Floriána ( u“to ny“ autobusu) vzrostlý
stromek-trnku, v tve zasahují do oken
e) na „to n “ autobusu upravit (zast ihnout) v tve, zasahující do vozovky (písemný
návrh na SmOl. zajistí p.Bedná
f) na sch zi KM se dostavila Alena Koutková ml., která hlasit p e etla ást zápisu ze
sch ze komise, konané dne 1.4.2008:„… P edseda komise informoval leny, že projednal a
následn požádal o umíst ní retardéru v ulici B í. apk . Jedná se o klidnou úzkou ulici, kde
si hrají d ti a idi i automobil jedoucí z Hn votína si zde si zkracují cestu…“ , výslovn
požadovala opravu zápisu, nebo jak sd lila, byla z obsahu citovaného odstavce zmatená. Je
pravda, že ulice brat í apk je na opa ném konci Topolan a není zde zkratka pro idi e
automobil jedoucí z Hn votína Správn se jednalo o ulici U Par íku, kde by m l být
v budoucnu umíst n retardér.

Za tuto chybu a „zmatený odstavec“ v zápisu ze dne 1.4.2008 se všem, které jsem uvedla v omyl
a po p e tení zápisu byli zmateni, se omlouvám - Bc.Jana P rová
Tímto považujte zápis ze dne 1.4.2008 za opravený.
-

dále se A.Koutková ml. informovala na možnost op tovného umíst ní zákazových
dopravních zna ek(zákaz vjezdu traktor a nákladních automobil / 5 t), které v minulosti
byly umíst ny p ed mostem v ulici Nedbalova (sm rem do ulice Brat í apk )
zajistí p. Bedná
Bc.P rová informovala leny komise, že mezi ní, paní Pavlou K í kovou a SmOl zast.
Správou nemovitostí Olomouc, a.s., byla uzav ena smlouva o bezplatné výp j ce
nebytových prostor za ú elem provozování zájmového „Klubu žen“.
Zápis zapsala Bc.P rová
Ov il Bedná

