
         Komise m�stské �ásti Olomouc-Topolany 
Zápis ze sch�ze dne 4.11.2008 
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 KM� Martin Bedná� zahájil sch�zi  
 
P�ítomni �lenové KM�: .Vilímec, Va�eková,  Bedná�ová, Spurná,  
                                         Ing. Mohlerová, Bc.Psota, Šenky�ík,   
Nep�ítomni: Bc.P�rová,  Poláková,  
    
 Hosté: p�íslušníci M�stské policie, Alena Koutková ml. 
 
2. Program sch�ze: 
 
P�edseda KM�,  seznámil p�ítomné s došlou poštou: 

-    SmOl- odb. stavební – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních      
       komunikacích. 
- SmOl- odb. koncepce a rozvoje – Oznámení o projednávání zadání územního plánu 

m�sta Olomouce + Návrh zadání územního plánu m�sta Olomouce.    
 

 
3. R�zné: 
 

- P�edseda KM� informoval o zm�n� stanoviska dopravního inspektorátu P�R, kdy se 
DI poda�ilo úsp�šn� p�esv�d�it o nutnosti zm�ny dopravního zna�ení v Olomouci 
Topolanech, které v minulých létech odmítal. /Viz. Dopis z odb. stavebního SmOl/.  

- Oznámení o projednávání zadání územního plánu m�sta Olomouce s termíny 
možností podn�t�, nahlížení bude vyv�šeno na výv�sce SmOl v Topolanech. Návrh 
zadání územního plánu m�sta Olomouce bude k nahlédnutí na detašovaném pracovišti 
SmOl vždy v pond�lí v ú�ední hodiny DP. /Viz. dopis z odb. koncepce a rozvoje 
SmOl/. 

- P.Va�eková požádala o nákres místa výsadby okrasných ke�� a seznam rostlin které 
byly vysazeny u kaple v Olomouci Topolanech v lo�ském roce. 

- KM� zavázala p�edsedu požádat o výstavbu d�tského h�išt� písemn�. 
- KM� v�tšinou hlas� schválila 2.000,-K� na zakoupení ceny /poháru/ na akci 

Hubertova jízda, která se koná v sobotu 8.listopadu 2008 v Ol. Topolanech na 
jezdecké dráze od 10.00 do 15.00 hodin.   

- Na návrh p. Va�ekové byl v�tšinou hlas� zamítnut návrh p. Marie Kocourkové 
z 6.5.2008 jako jedné z možností �ešení problému provozu v ulici U Par�íku 
výstavbou retardéru. 
P�edseda KM� se d�razn� ohradil proti obvin�ní p. Va�ekové, že výstavbou 
retardéru zneužívá peníze KM�. Upozornil, že se nic bez rozhodnutí komise 
nefinancuje a p�edseda není oprávn�n sám toto rozhodnout. Veškeré finan�ní 
záležitosti schvalují kompetentní pracovníci SmOl. Doporu�eno prostudování 
statutu komisí místních �ástí m�sta Olomouce. 

 



- Vzhledem k dopravní situaci v Ol. Topolanech a úsp�šnému jednání s dopravním 
inspektorátem ohledn� shora uvedené zm�n� dopravního zna�ení byly �leny km� i 
hosty sch�ze navrženy tyto další zm�ny dopravního zna�ení : 
 
1) V ul. brat�í �apk� ve sm�ru od silnice Olomouc – Ústín – na za�átek ulice umístit 
dopr. zna�ku omezující rychlost na 30 km, stejné omezení umístit p�ed za�átkem této 
ulice v dostate�né vzdálenosti v ul. Nedbalova u kaple. Zárove� omezit hmotnost 
vozidel projížd�jící touto ulicí dle nosnosti mostu, pop�. zákaz vjezdu nákladních 
automobil�. 
2) V ulici U Par�íku omezení rychlosti na 30km a ozna�ení pr�jezd zakázán ze stran 
všech vjezd� do této ulice. 
3) Vybudování p�echodu pro chodce v ul. Bílkova. 

- KM� pov��ila p. Vilímce vedením jednání se ZD Hn�votín o plánech využití silážní 
jámy v katastru obce Ol. Topolany. 

- KM� pov��ila p�edsedu, aby požádal p. Gottwalda o uspo�ádání tradi�ního koncertu 
v kapli v Ol. Topolanech. 

- P�edseda informoval o poch�zce se stavbyvedoucím LB 2000 p. Spá�ilem, která 
se uskute�ní v pátek 7.listopadu 2008 od 9.00 hodin. P�i této poch�zce bude 
provedena prohlídka celé stavby a její dopady na majetek obce a ob�an�. Za 
KM� se této poch�zky zú�astní p�edseda Bedná� a p Vilímec. 
 
 
 

 
 
Zápis zapsal M.V.Bedná� 
 
 


