
Komise městské části Olomouc-Topolany                                                                 
 
Zápis ze schůze dne 2.11.2010 
 
Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově detašovaného 
pracoviště MM Ol. Topolany 
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu 
 
Hosté: příslušník Městské policie, MUDr.Loudová,  E. Vařeková, Mgr. Jadrníčková a Teimer. 
1. Prezentace: 
Přítomni členové KMČ: Bednář, Bednářová, Spurná, Korchová,  Koutek, Bc. Psota, Poláková 
a Půrová. Omluveni: Ing. Mohlerová, D. Vilímec. 
  
 Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 5.10.2010 
 
Předseda komise p. Martin Bednář  informoval členy KMČ, že: 
 

- Retenční nádrž byla projektována dle sdělení pracovníků na odboru životného 
prostředí pouze pro dálnici a svým provedením odpovídá schválenému projektu 

- Úkol z minulé schůze – ořez stromů u silnice směrem na Křelov – trvá 
 
Evidence pošty  (podání, návrhů, změn) ke „Studii“ zakládá p. Půrová 
Další podané návrhy: 

5.  připomínky p. Vařeková 
6.  připomínky p. Koutek 
7.  připomínky Mgr. Burešová 
8.  připomínky p. Ruikriegel, p. Teimer a p. Novotný – na zvýšení bezpečnosti osob   

pohybujících se pěšky nebo vozidly v  Topolanech 
 
Došlá pošta: 

- Žádost p. J. Havranové ve věci vrácení nájemného za  pronájem nebytových prostor, 
které byly užívány jako prodejna smíšeného zboží – dopis bude postoupen na Správu 
nemovitostí – předá p. Bednář 

- Žádost o reklamaci chodníků na ul. Nedbalova – p. Loudová- KMČ projedná 7.12.  
- Informace o termínu k podání námitek – p. Loudová- KMČ projedná 7.12. 
- Námitka k práci KMČ Olomouc – Topolany – p. Loudová- KMČ projedná 7.12. 

Různé: 
Žádost pánů Ruikriegela, Teimera a Novotného na přeložení vysokonapěťové el. sítě do 
země.   
 
Upozorňujeme občany, že „Sběrná sobota“  -  proběhne dne 20.11.2010 u hasičské 
zbrojnice. Dále občany upozorňujeme, že končí letní provoz svozu odpadů. Poslední svoz 
bioodpadu bude proveden dne 18.11. Od následujícího týdne bude svoz směsného kom. 
odp. prováděn každý týden v úterý.  

 
Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali       
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty   
 
Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 7.prosince 2010 v 18.30 hodin. 
 
Zapsala Bc. Půrová 
 
Ověřil a upravil p. Bednář, předseda KMČ 
 
 
  


