Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 2.9.2009
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově detašovaného
pracoviště MMO Topolany
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bednář, Spurná, Vilímec, Bc.Psota, Korchová, Bednářová,
Poláková, Ing. Mohlerová, Koutek a Bc.Půrová
Hosté: Příslušníci městské policie, p.Vyroubal, p.Erben, p. Studený, A. Koutková ml., p.
Vařeková a MUDr. Loudová.
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 4.8.2009
2.Pošta:
p. Bednář seznámil přítomné s došlou poštou:
- nabídka – rozpočet na výrobu brány, opravy a stavební práce firmy SOKOP s.r.o.,
(objednávku vyhotoví Mgr. Puhač-MMO Olomouc)
- sdělení po provedeném místním šetření ze dne 28.8.2009 refer.odd. péče o městskou
zeleň, ve věci vykácení a ořezu stromů ul. Nedbalova 7/6 hrušeň – je nutno žádost o
vykácení vzrostlého stromu zdůvodnit a pak bude v dané věci rozhodnuto
- redukční ořez na vrbě (hřiště za budovou detašovaného pracoviště) bude proveden
v zimním období 2009/2010
- nabídku dřevin na živý plot o délce 50 m, Ing. Dušan Horák, Za Drahou 955, Bystřice
pod Hostýnem (objednávku vyhotoví Mgr. Puhač-MMO Olomouc)
- Zápis z místního šetření ze dne 27.8.2009 – prohlídka budoucí opravy chodníků a
vozovky, přítomni p.Vilímec, Bc.Psota
- Sdělení I.Barošové ohledně plánované opravy chodníků a komunikací v Topolanech.
3. Program schůze:
- Předseda komise předložil plán údržby drobného majetku na rok 2010– jednohlasně
bylo odsouhlaseno: - oprava a vyčistění studny za hřištěm a oprava čerpadla, očištění a
nátěr zábradlí na ul. Bř. Čapků (u potoka), oprava žlabu kolem silnic, nátěr a oprava
laviček na hřišti a u autobusové zastávky
- Zaurgovat připojení budovy detašovaného pracoviště na kanalizační řád, nahlásit na
opravu chráničky na studni, opravu dveří do sklepa a opravit ucpané svody na budově.
(zajistí p. Bednář)
- Jednohlasně byla odsouhlasena žádost občanů na vybudování chodníku od domu p.
Majera(firmou Opluštil).
4. Diskuze:
- MUDr. Loudová se dotazovala kdy bude provedeno sečení trávy kolem potoka, popř.
čištění potoka a další údržba (dotaz na p. Brázdovou zajistí p. Bednář)
- p. Vyroubal se dotazoval, kdy bude vybudován chodník před domem Nedbalova 29.
Požadavek na vybudování chodníku v této části ulice Nedbalova je v návrhu rozpočtu
města Olomouce na rok 2010.
- p. Studený podal návrh na projednání zákazu provozu letadel na blízkém letišti
v neděli a v sobotu odpoledne

Příští veřejné jednání kmč Olomouc Topolany se bude konat dne :
6. října 2009 od 18.30 hodin.
Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů.

Zápis zapsala Bc.Půrová

Správnost ověřil Bednář, předseda KMČ

