Komise m stské ásti Olomouc-Topolany
Zápis ze sch ze dne 3.2.2009
Pravidelná sch ze KM Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budov detašovaného
pracovišt mmol Ol. Topolany
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu
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, Bc.Psota
Nep ítomen: Šenky ík
Hosté: p.Spá il, p.Koutek R., p. MUDr. Loudová, p.Banatová, p.Prucková, p.Halouzková.
P íslušníci m stské policie, p. Teimer a p.Koutková A.ml.
2. Kontrola usnesení:
Komise bere na v domí informace o pln ní usnesení z 6.1.2008.
3. Program sch ze:
Na sch zi KM se dostavil p.Spá il, stavbyvedoucí LB 2000, který p e etl a se leny
komise odsouhlasil p ipomínky ob an k výstavb . Opravy budou provedeny do konce
m síce února 2009, terénní úpravy dle po así. Kolaudace stavby by m la být provedena do
konce m síce kv tna 2009.
Mimo ádná sch ze KM , za p ítomnosti pozvaných pracovník UMO Olomouc
Ing.Gajdošové, Ing. Hoppa a Mgr. Puha e se bude konat ve st edu 25.2.2009 v 16.30 hodin,
budov detašovaného pracovišt mmol Ol. Topolany.
Trvá úkol, že p. Bedná projedná s vedením D tského centra nepovolenou skládku odpadu, která se
nachází na ve ejném prostranství, stanoví termín k odstran ní-do 30.4.2009.
4. R zné:
p. Teimer se dotazoval, zda je v plánu investic umíst ní vedení el. energie v zemi a zda by bylo
možno, vybudovat chodník mezi obcemi Hn votín a Topolany.
p.MUDr. Loudová se dotazovala, kdo provádí na údržbu potoka, sekání trávy, išt ní potoka, žádá
aby se komise obrátit se na firmu, která provádí správu potoka, aby byl vodní tok udržovaný, dále
požadovala vy išt ní „bývalého rybní ku“ za školou a vznesla dotaz, kdo bude udržovat
tzv.biozonu, která je zakreslena ve studii (plánu) na pozemcích „za školou“ a dalších pozemcích.
Dále se dotazovala, zda je obec Topolany za azena v Územním plánu m sta Olomouce pro
plánovanou výstavbu rodinných dom – informace, pop . písemné dotazy budou vzneseny na
dot ené orgány – zajistí Bedná , Bc.P rová.
Za Klub maminek – K.Banátová, žádala o úhradu koberce a polic (úložné prostory) do malé
klubovny ( bude na programu p íští sch ze)
Ing. Mohlerová navrhla, aby se tento rok v Topolanech opravily další chodníky.
P ivítáme všechny p ipomínky, dotazy a nám ty ob an .
Zápis zapsala Bc.P rová

Správnost ov il Bedná , p edseda KM

