Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 9.6.2009
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově detašovaného
pracoviště MM Ol. Topolany
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Předseda Martin Bednář zahájil schůzi
Přítomni členové KMČ: Bednář, Spurná, Vilímec, Bc.Psota, Koutek, Korchová a Bc.Půrová
Nepřítomen: Šenkyřík, Bednářová, Poláková, Ing. Mohlerová
Hosté: Příslušníci městské policie, Chudoba Jiří a Ing. Frančák
Předseda KMČ p. Bednář seznámil přítomné, že Radou města Olomouce byla odvolána
z komise p. Eva Vařeková a dále byli jmenováni noví členové komise p. Regina Korchová a
p. Roman Koutek
2. Došlá pošta:
p. Bednář seznámil přítomné s došlou poštou:
-

-

-

email od Mgr Puhače - oznámení o spotřebě elektrické energie v budově bývalé školy,
omluva z neúčasti na schůzi
sdělení MM Olomouce č.j. SmOl/OKR/19/804/2008/Ga ze dne 18.5.2009 k problematice
biokoridoru v k.ú. Topolany, parc.č. 224, vlastník p.Jiří Chudoba
oznámení o zahájení kolaudačního řízení k objektu SO04 čerpací stanice ČST1, č.j.
SmOl/OPS/42/1769/2009/Hra ze dne 7.5.2009
oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení č.j
SmOl/ŽP/55/6985/2009/Poš ze dne 11.5.2009, termín s místním šetřením je stanoven na
den úterý 16.6.2009 v 9:00 hod.
SmOl/ŽP/55/7506/2009/Hu ze dne 11.5.2009 sdělení ve věci čištění koryta potoka
Stousky. Vodoprávní úřad písemně vyzval Zemědělskou vodohospodářskou správu,
Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Prostějov, aby provedla vyčištění koryta
Stousky od naplavenin. Dle telefonického sdělení ZVHS nemá na čištění v letošním roce
prostředky, pouze na odstranění havarijních stavů na toku.
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku města Olomouce, pozemek
parcel.č.211/7 orná půda o výměře 3 737 m v k.ú. Topolany . Předmětný pozemek se
nachází na ulici Sv.Jana a Zemědělské družstvo Hněvotín žádá o pronájem pozemku za
účelem zemědělské výroby. Žádost byla odsouhlasena, písemné stanovisko zajistí
Bc.Půrová

3. Různé:
-

p..Korchová informovala členy komise o průběhu realizace a návrhů na výstavbu
dětského hřiště
Manželé Koppovi (provozovatelé obchodu v Topolanech) se vyjádřili k výši nedoplatku
el. energie a informovali členy KMČ, že budou jednat se Správou nemovitostí
KMČ vyjádřila podporu činnosti Sboru dobrovolných hasičů Topolany
Ing. Frančák informoval členy KMČ, že podal stížnost na MM Olomouc ve věci
„nedodělků“ před kolaudací výstavby kanalizace a k opravě ul. Třešňové
vznesl připomínky na:
sekání trávy na veřejných místech – podle plánu a dohody s p. Vacovou provádí
Technické služby města Olomouce-odpověděl p. Bednář
vznesl připomínky na realizaci dětského hřiště – podle dohody realizaci řídí p.
Vaculíková (MM Olomouc), která návrh hřiště (výkresovou dokumentaci předloží a

-

prokonzultuje s p. Korchovou, p. Bednářem a členkami občanského sdružení Mateřského
centra TO-POLÍNKA - odpověděla p. Korchová.
dotazoval se plán akcí v Topolanech – co se bude v Topolanech realizovat, popř. kam
půjdou přidělené peníze-odpověděl p. Bednář, že v každém zápisu KMČ je poznámka, že
přivítáme každou připomínku, dotazy a náměty občanů.

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů.

Zápis zapsala Bc.Půrová

Správnost ověřil a upravil Bednář
předseda KMČ

