
         Komise m�stské �ásti Olomouc-Topolany 
Zápis ze sch�ze dne 2.12.2008 
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, , Poláková 
                                        Ing. Mohlerová, Bc.Psota, Bc.P�rová 
Nep�ítomen:  Šenky�ík    
 
Hosté: P�íslušníci m�stské policie, A.Koutková ml., p.P.K�í�ková, p.R.Korchová, p. K.  
           Banatova, p.R.Koutek a p.J.Havranová 
 
2. Program sch�ze: 
 
P�edseda KM�,  seznámil p�ítomné s došlou poštou: 
 
P�edseda KM� p�edložil žádost o sd�lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m�sta 
Olomouce, parc.�.380/12 orná p�da o vým��e 4 532 m v k.ú Topolany u Olomouce, obec 
Olomouc za ú�elem jeho pozd�jší sm�ny za pozemek parc.�.810 orná p�da v k.ú.K�elov, 
který je ve vlastnictví �R – Pozemkového fondu. 
Hlasování: 
Bedná� se zdržel hlasování, Bedná�ová-ne Spurná-ne, Psota-ne, Vilímec-ne, Poláková-ne, 
P�rová-ne, Mohlerová-ne, Va�eková-ne. 
 
3. R�zné: 
 

- P�edseda KM� informoval �leny komise, že na 3.12.2008 dohodl sch�zku se zástupci 
firmy Sekne, která bude provád�t umis�ování dopravních zna�ek a p�echodu pro 
chodce v Topolanch.  Zástupc�m firmy budou p�edány odsouhlasené požadavky  na 
rozmis�ování dopravního zna�ení a fakticky bude provedena prohlídka na každém 
míst�, kde bude dopraní zna�ení umíst�no. 

- P�edseda KM� p�edložil dopis nám�stka primátora JUDr. Martina Majora, 
�.j.:SmOl/OKP/103/357/2008 ze dne 2.12.2008, ve kterém sd�luje, že požadavek 
ob�an� Topolan  na celkovou rekonstrukci d�tského h�išt� byl za�azen do návrhu 
plánu investi�ního rozpo�tu na rok 2009. Kone�nou podobu rozpo�tu m�sta 
Olomouce bude schvalovat Zastupitelstvo m�sta Olomouce na svém zasedání 
15.12.2008. 

- p. Vilímec informoval �leny komise, že  jednal s p�edsedou JZD Hn�votín panem  
      Josefem Dofkem o plánech využití silážní jámy v katastru obce  Topolany, která je  
      v blízkosti rodinných dom�. Pan Dofek ústn� sd�lil, že JZD neplánuje v silážní jám�  
      skládku kravského hnoje. 
- p. Vilímce informoval �leny komise o pr�b�hu kontrolního dne se zástupci firmy LB 

2000, který se uskute�nil v pátek 28.11.2008. Poukázal na celou �adu nedostatk� a 
nesrovnalostí, zejména budování chodník� a vjezd� k jednotlivým nemovitostem.  

      Po vybudování kanalizace byl m�lo být „vše“ uvedeno do p�vodního stavu. 



 
- P�edseda KM� informoval �leny komise, že tradi�ní váno�ní koncert bude po dohod� 

s panem Gottwaldem dne 28.12.2008, za�átek koncertu bude  up�esn�n a pak 
zve�ejn�n ve výv�sce a na letácích.  

- Na základ� požadavku p. Va�ekové, p�edložil p�edseda KM� nákres místa výsadby 
okrasných ke�� a seznam rostlin které byly vysazeny u kaple v Olomouci Topolanech 
v lo�ském roce.  

- Na dotaz p.Vilímce, kdo p�ebíral vybudovaný živý plot se vyjád�ila p. P�rová, která 
sd�lila, že to byla ona a p. Bedná�, kte�í p�ebírali od ing. Wildnerové-RENETA, 
Olomouc, vybudovaný živý plot, který byl vybudován  p�esn� podle nákresu a 
odsouhlasili po�et rostlin. Dále sd�lila, že byli Ing. Wildnerovou upozorn�ni na 
skute�nost, že si mohou zaplatit další službu a to, že se firma o tento plot bude za 
úplatu starat, ošet�ovat ho, hnojit a zalévat. Vzhledem k tomu, že tato další služba 
nebyla  projednaná v komisi, byla tato služba odmítnuta. V sou�asné dob� je �ást 
rostlin vzrostlých a �ást rostlin (ke��) chybí, ale s tím se muselo po�ítat, nebo� okolí 
plotu je z �ásti ve tm� a mohlo dojít k odcizení.  

 
Dotazy,  p�ipomínky a žádosti host�: 

 
- p.Alena Koutková ml. se dotazovala, jaký bude další postup p�i umís�ování 

dopravního zna�ení v Topolanech a zda bude provedena kontrola nosnosti mostu p�es 
potok v ul.b�í. �apk�. P�edseda komise  sd�lil, že pravd�podobn� ve st�edu 3.12.2008 
se dostaví do Topolan zástupci firmy Sekne a on jim p�edá  písemné požadavky na 
umíst�ní dopravního zna�ení a zárove� provedou faktickou kontrolu na míst� samém, 
kde budou jednotlivé zna�ky umis�ovány. V p�ípad�, že firma neprovede kontrolu 
nosnosti mostu, bude požadavek p�edán p. Mgr. Puha�ovi k �ešení. 

- Zástupkyn�  „Klubu maminek“  požádaly, aby komise p�isp�la finan�ní �ástkou na  
      Mikulášskou besídku, která se bude konat v sobotu 6.12.2008. Odsouhlasena �ástka ve    
      výši  3.000,- K� 

            Hlasování: všichni p�ítomní �leni km� hlasovali pro.  
- p. Poláková navrhla, aby na  sch�zi KM�, která se bude konat v m�síci lednu byl 

pozván Mgr.Puha�, pozvání zajistí p. Bedná� 
- p.Alena Koutková ml. se m� dotazovala (dotaz na p. P�rovou) jaký je postup p�i 

vyhotovení zápisu a p�edání zápisu na webové stránky UMO Olomouc. Postup jsem jí  
podrobn� vysv�tlila na�ež p. Koutková �ekla, že zp�tn� pro�ítala staré zápisy ve 
kterých našla chyby, ale na to jsem  reagovala tak, že zp�tn� žádné zápisy opravovat 
pop�. dopl�ovat nebudu, nebo´t �eský jazyk je jazyk bohatý  na synonyma a každá 
v�ta se dá vyjád�it mnoha zp�soby a záleží jen na slovní zásob� a schopnosti je použít.  

            Pokud jsem ud�lala zásadní chybu (nap�. v názvu ulice, ozna�ení kaple apd.) jsem   
            zápis opravila, drobné p�eklepy není nutno opravovat. 

- paní Va�eková se dotazovala p�edsedy komise p. Bedná�e, pro� dal do minulého 
zápisu: ….“ Doporu�eno prostudování statutu komisí místních �ástí m�sta 
Olomouce.“, když dle tvrzení p. Va�ekové tato v�ta nebyla �e�ena. Pan Bedná� se 
bránil  tím,  že ho obvinila, že výstavbou retardéru zneužívá peníze KM�, což te� 
paní Va�eková popírala a  na svoji obranu se dotazovala  p�ítomných �len� komise, 
kte�í byli p�ítomni minulé sch�zce zda to slyšely, nikdo toto nepotvrdil. 

- Na záv�r celé debaty �ekla p. A.Koutková ml.na podporu paní Va�ekové,  že „to“ má 
„nahráno“, ale pouze jen �ást jednání km�.  

 
Zapsala: Bc. P�rová                                                          Správnost  ov��il a upravil: Bedená�  


