
Komise městské části Olomouc-Topolany 
 
Zápis ze schůze dne 2.3.2010 
Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná mimořádně v 17.00 hodin v budově 
detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany 
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu 
 
Hosté: Ing. Lubomír Hopp pracovník MM Olomouc, odbor dopravy,  příslušníci policie ČR, 
příslušníci Městské policie, Mgr. Havran, Mudr. Loudová, p.Vařeková, p. Skřivánek novinář 
z redakce Olomouckého Večerníku a p. Koppová. 
 
1. Prezentace: 
Přítomni členové KMČ: Bednář, Spurná, Korchová, Bednářová, Koutek, Bc.Psota, Ing. 
Mohlerová, Poláková, Vilímec a Bc. Půrová  
   
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 2.2.2010 
 
p. Bednář předal členům komise následující písemnosti: 
- přehled   investic v Topolanech v roce 2009 v celkové výši 5.269.030,- Kč 
- informace ke svozu bioodpadu v roce 2010 
- termíny rozvozu  nádob a zahájení svozu bioodpadu 
- přehled údržbových prací, které byly v Topolanech provedeny v roce 2009 a které budou    
   provedeny v roce 2010 
- dotaz KMČ v Lošově ve věci zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí    
   v okrajových částech města  
 
2. Program schůze: 
 
- p. Vilímec se dotazoval ing. Hoppa na stanovisko a způsob řešení  parkování  osobních 

vozidel(stání z části na chodnících) na ulici bří. Čapků v Topolanech. Ing. Hopp sdělil, že 
obecně  zákon zakazuje stání na chodnících, ale přislíbil, že prověří stav objednávky ve 
věci značení v Topolanech u firmy Sekne, dále doporučil oslovit i jiný podnikatelský 
subjekt, který by  vydal odborné stanovisko k řešení problému parkování nejen v ulici 
bří. Čapků, ale i v celé obci. 

- Ing. Hopp sdělil, že se v roce 2010  budou provádět drobné opravy, které spadají do 
kompetence odboru dopravy, na návrh členů komise bylo  do seznamu drobných oprav 
uvedeno čištění  dešťové kanalizace 

- V části budovy  nefunguje topení, žádost na MM Olomouc, odbor vnějších vztahů a 
informací zajistí  Bc.Půrová 

- p.Koutek přednesl žádost Sboru dobrovolných hasičů o příspěvek ve výši 2.000,- Kč na 
ples.  Jednohlasně odsouhlaseno 

- p. Bednář navrhl umístit u cyklistické mapy ( u Kaple při vjezdu do Topolan) posezení a 
zakoupit nízké mantinely, které budou využívány při nástřiku vody( kluziště) v zimních 
měsících. Informativně do další schůze komise ověří Bc. Půrová 

- p. Vilímec upozornil na nutnost vyklizení (úklidu) sklepa v budově školy, zajistí p. 
Vilímec, p. Koutek, popř. podle potřeby další členové komise 

- členové komise souhlasili a podporují stanovisko KMČ v Lošově ve věci zvýšení 
koeficientu pro výpočet daně u nemovitostí  v okrajových částech  města, písemné 
stanovisko pro KMČ v Lošově zajistí Bc. Půrová 

 
 
 
 
 
 



 
 
3. Různé: 
 
 
- Mgr. Havran přednesl požadavek na výměnu oken v budově bývalé školy, poukázal na 

skutečnost, že v zimních měsících zamrzla v budově voda, žádost na výměnu oken 
včetně urgence opravy ucpaných svodů po celé budově  zajistí Bc.Půrová 

 
 
Informujeme občany, zájemci o sběr bioodpadu se mohou registrovat na detašovaném 
pracovišti MnOl Topolany, Nedbalova 8 každé pondělí ve 13.30 – 16.00 hodin. 
 
 
Informujeme občany Topolan, že pokud by někdo byl registrován na Uřadu práce a měl 
by zájem vykonávat obecně prospěšné práce pro obec Topolany (úklid, údržbové práce, 
atd.) může se přihlásit u Mgr. Havrana nebo u Martina Bednáře,  předsedy komise.  
 
 
Informujeme občany, že výše poplatku za komunální odpad za osobu s trvalým pobytem 
v Olomouci činí 492,- Kč, poplatníci narození od 1. 1. 1995 do 31. 12 2009 – platí poplatek 
ve výši 246 Kč. Poplatek je možno uhradit na detašovaném pracovišti MMOL Topolany 
Nedbalova 8, každé pondělí ve 13.30 – 16.00 hodin. Termín pro úhradu poplatku je 

do 31.5.2010. 
Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které není nutno oznamovat ani dokládat: 
· poplatníci narození v roce 1930 a starší 
· poplatníci narození v roce 2010 
 
  
 

 Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů. 
 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 6. dubna 2010 v 18.30 hodin. 
 
 
 
 
 
Zápis zapsala Bc. Půrová 
 
Správnost ověřil p. Bednář, předseda KMČ 


