
Komise městské části Olomouc-Topolany 
 
 
Zápis ze schůze dne 3.8.2010 
Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově detašovaného pracoviště 
MMOl Topolany     www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu 
 
Hosté:  příslušníci Městské policie, p.Vařeková, Mgr. Jadrníčková a Mgr. Kadlčíková 
 
1. Prezentace: 
Přítomni členové KMČ: Bednář, Spurná, Korchová, Bednářová, Koutek, , Ing. Mohlerová,  Vilímec a 
Bc. Půrová  
   
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 8.6.2010 
 
2. Progam schůze: 
p. Bednář zahájil schůzi, předal členům komise následující písemnosti: 
 
- návrh na řešení dopravní situace na ulici Bílkova v Topolanech manželů Jadrníčkových 
- odpověď na podanou žádost ohledně úpravy zeleně v Topolanech 
- zadání dopravně územní studie(generelu) v Topolanech 
- plán investic na rok 2011 
 
Dále byly projednány následující body programu: 
- požadavek k Městské policii Olomouc na umístění preventivního radaru k měření rychlosti     
   na ulici U Sv. Jana v Topolanech 
- doplnění návrhu   na odbor investic – požadavek na vyčištění dešťové kanalizace 
 
p. Bednář informoval členy komise, že: 
 

- Sboru dobrovolných hasičů v Topolanech  byla  zakoupena navigace 
- Správa nemovitostí provede výměnu oken v budově  bývalé školy a dále odborem    
      vnitřních vztahů  MMOl bude v budově  zajištěna revize  elektřiny, provozní řád    
      budovy atd.    

      -    odklizení suti a skládky Pod Třešněmi je v řešení  odborem životního prostředí 
- byl odvezen kontejner na tuhý komunální odpad, na žádost předsedy kmč byl na místo něj dodán 

další kontejner na plast - stanoviště před hasičskou zbrojnicí 
- informace o nabídce rozšíření stanoviště na tříděný odpad na další místo v Topolanech, možnost 

i menších 120l nádob 
- pokračuje jednání se starostou Hněvotína ve věci  dopravního značení vjezdu kamionů     
     do Hněvotína přes Topolany  

      -    je nutno provést revizi rozhlasu v Topolanech   
- bylo konzultováno zadání dopravně územní studie v Topolanech, jednání na odb. koncepce a 

rozvoje  MMOl se účastnili R.Koutek, Bc. Jana.Půrová, M.Bednář. Výstup ze studie (předběžný 
návrh) bude roznesen do všech domů(novinových schránek) v Topolanech. Zajistí Roman     

     Koutek. Na základě tohoto bodu bude mimořádná schůze, a to 23.9.2010 – program schůze     
     bude předem a včas upřesněn. 
- byl odsouhlasen návrh na opravy pomníku obětem světových válek – odb. VVI, 
      zajistí p. D.Vilímec 

      -    ještě  nebyla provedena oprava chodníků 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Diskuse: 
 

- Mgr. Kadlčíková poukázala  na nutnost vyčistit tok  potoka a posečení trávy na březích potoka 
směrem na Olomouc  

- Mgr. Jadrníčková poukázala také na nutnost vyčištění potoka a na nutnost řešení dopravní 
situace  na ulici Bílkova ( jízdu těžkých motorových vozidel přes most) 

- p.Vařeková požadovala, aby do plánu investic bylo  zařazeno vybudování cyklostezky    
      v Topolanech, p. Bednář odpověděl, že plán vybudování cyklostezky  bude součástí Dopravně    
      územní studie Olomouc - Topolany.    

 
 

Informujeme občany, že od 1.7.2010 byla ukončena činnost veřejného internetu, internet je  
k dispozici pouze v úřední den v detašovaném pracovišti v Topolanech.   

 
 

 
 

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů. 
 

 
Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 7. září 2010 v 18.30 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
Zápis zapsala Bc. Půrová                                   Správnost ověřil a upravil p. Bednář, předseda KMČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


