
         Komise městské části Olomouc-Topolany 
Zápis ze schůze dne 3.3.2009 
Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově detašovaného 
pracoviště mmol Ol. Topolany 
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu 
 
1.Prezentace: 
Předseda Martin Bednář zahájil schůzi  
Přítomni členové KMČ:  Bc.Půrová, Vilímec, Vařeková,  Bednářová, Spurná,  
                                         Poláková, Ing. Mohlerová 
Omluveni: Šenkyřík, Bc.Psota     
Hosté: p.Koutek R., p. MUDr. Loudová, p.Vilímec ml, p.Pospíšil ml.  
           Příslušníci městské policie a p.Koutková A.ml. 
 
2. Program schůze: 
Došlá pošta: 

- Dopis  z oddělení obrany UMO Olomouc–žádost o vyplnění tabulky pro tzv. havarijní 
a krizový plán obce Olomouc – karty obce 

- Písemná odpověď správce - ohledně čištění a údržby potoka. Písemný požadavek na 
správce potoka, zajistí p.Bednář 

- Sdělení od Ing.Gjdošová, vypracovat seznam oprav včetně ul. Třešňové, požadavek 
předat na odbor investic. Nejpozději do 5.3.2009. 

- ČEZ Distribuce, a.s. sděluje, že nehodlá v nejbližších letech  provádět jakoukoliv 
rekonstrukci (kabelizaci) stav el. vedení NN v místní části v Olomouci -Topolanech. 

 
Seznam investic:  
 

- Plocha před firmou KAROMA-asfaltový povrch 
- Ulice Třešňová 
- Ulice u Parčíku 
- Přístupovou cestu k budově školy a na hřiště za školou 
- Celková  rekonstrukce všech chodníků v Topolanech 
- Oprava „rygolů“        

Seznam předá Ing. Gajdošové  p.Bednář   
 
 
p.Bednář  informoval členy komise, že:  
 
Mgr. Puhač, předal požadavek na vybudování přechodu pro chodce na ul. Bílkova firmě 
SEKNE. 
 
proběhla schůzka s  vedením dětského centra s tím, že nepovolená skládka bude odklizena. 
 
rozpočet na proinvestování na rok 2009 pro místní část Topolany, je 250.000,- Kč. 
 
opravu mostu na ul. Bří.|Čapků, řešil s p. Holým a oprava je zadaná firmě. 
 
oprava střechy na kapličce sv. Floriána byla ve výši  
Kč 3.500,- 
 



Údržba vodní plochy za potokem (nádrž), žádost na odbor životního prostředí o zařazení 
plánu do pravidelné údržby (provádí technické služby) – žádost zajistí p.Půrová 
 
 
p. Bednář předložil kopie připomínek občanů Topolan k návrhu zadání do územního plánu 
města Olomouce (na výstavbu rodinných domů). 
Požadavek členů komise, aby na schůzi KMČ v dubnu byl pozván odpovědný pracovník ze 
stavebního  odboru, popř. z odboru koncepce a rozvoje, zajistí p.Bednář  
 
Požadavek p. Polákové na pravidelnou údržbu zeleně v Topolanech (stříhání živého plotu, 
úprava vrostlých keřů, stromů, atd.) zajistí p.Půrová 
 
p.Vařeková požaduje, aby na schůzi komise v dubnu byl opětovně předložen rozpočet, 
seznam vysazených rostlin a  nákres živého plotu, který byl realizován v roce 2008 kolem 
kaple Nejsvětějšího Srdce Páně (při vjezdu do Topolan). 
 
 p.Vilímec st. požaduje: 
 
odstranění nepovolené skládky  v sadu „pod třešněmi“ (jedná se o  stavební suť, která zde byla 
vyvezena)  ověří, popř. opětovně projedná p.Bednář s vedením dětského centra 
 
poukázal na neutěšený stav v  okolí pomníku padlých Rudoarmějců-bude na programu v KMČ  
v dubnu 
 
a dále poukázal na to, že v komisi je  členů 10 členů a proto by neměl všechno „vyřizovat“  
p. Bednář, ale měli by se do práce v komisi zapojit i další členové.  
 
Komise odsouhlasila  částku ve výši 2.000,- Kč na věcné dary do tomboly na Hasičský ples 
Komise odsouhlasila  částku ve výši 2.000,- Kč na nákup výtvarných potřeb do Klubu 
maminek. 
 
Veškeré odsouhlasené finanční částky (proplácené doklady) budou předkládány k nahlédnutí 
členům komise.  
 
Na jednání MS dne 25.2.2009 se dotazoval p.Sláma, jak se bude řešit povrch silnice na ul. 
Bílkova, který je na několika místech prasklý a jak se budou řešit „rygoly“. Ulice Bílkova je 
ve vlastnictví Krajského úřadu v Olomouc, žádost zajistí p.Půrová  
 
3. Různé-opatření, návrhy, dotazy, připomínky: 
 
Opatření městské policie ze dne 12.2.2009 k eliminaci stání vozidel na rizikových místech na 
území města Olomouce. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
p.Vilímec D.ml. – podal žádost o zařazení  pozemku č.221, který je  v majetku města 
Olomouce do územního plánu na výstavbu nové hasič. zbrojnice-příp. multifunkčního 
zařízení.   
Komise  projednala a schválila, žádost zajistí p.Půrová 
 
  
MUDr. Lonová - navrhuje vypracovat koncepci, jak by měla obec „vypadat“. Nová výstavba 
včetně oprav  by  se měla realizovala systematicky. 
 
Požadavek MUDr. Lonové na ořezání stromů v k.ú. Topolany, silnice směrem na Křelov, 
zajistí p.Půrová 
 
Zástupci hasičů informovali členy komise se záměrem obnovit sad „pod třešněmi“, dotaz na 
životní prostředí, zda by bylo možno zaplatit  ovocné stromy z rozpočtu města  Olomouce, 
zajistí p.Bednář     
 
p.Koutková A. ml, se dotazovala, kdy budou umístěny dopravní značky v Topolanech,  p. Bednář 
sdělil, že požadavek je zadán firmě a že termín umisťování není znám.    
 
 
Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů.  
 
Příští schůze kmč se koná v úterý 7. dubna 2009 od 18.30 hodin.                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis zapsala Bc.Půrová                                         Správnost ověřil Bednář,  předseda KMČ 


