
Komise městské části Olomouc-Topolany                                                                 
 
Zápis ze schůze dne 5.10.2010 
 
Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově detašovaného 
pracoviště MM Ol. Topolany 
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu 
 
Hosté:  příslušník Městské policie, MUDr. Loudová, A.Koutková ml. a E. Vařeková 
1. Prezentace: 
Přítomni členové KMČ: Bednář, Bednářová, Spurná, Korchová,  Koutek, Vilímec, Ing. 
Mohlerová,  Bc. Psota, Poláková a Půrová  
   
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 16.9.2010 
 
Na úvod příslušník Městské policie informoval přítomné, že preventivní radar nelze 
z technických důvodů umístit na ulici U Sv.Jana, Olomouc – Topolany, přesto členové 
komise na tomto úseku požadují  alespoň častější hlídky a měření rychlosti.  
 
Předseda pan Martin Bednář  informoval členy KMČ, že: 
 

- v budově detašovaného pracoviště MMO Olomouc byla opravena elektřina (výměna 
pojistek) 

- byla provedena prohlídka  chodníků v Topolanech ze přítomnosti zástupců MM 
Olomouce, firem SKANSKA a MODOS, za komisi byli přítomni p. Bednář, p. 
Vilímec a p. Spurná. Zjištěné závady-uvolněné dlaždice, oprava schodků budou 
odstraněny v dohodnutém termínu do 15.10.2010 

 
p. Bednář předal členům komise v písemné podobě „Zadání Dopravně územní studie 
Olomouc – Topolany“ (odevzdání konceptu díla v termínu do 15.12.2010).  
Zadání bude umístěno do vývěsní skříňky společně s „Výzvou“, aby občané Topolan vznesli 
své požadavky k zadání Dopravně územní studie Olomouc - Topolany“.  
 
Termín podání požadavků je  do 30.10.2010  
 
Evidence pošty  (podání, návrhů, změn) ke „Studii“ zakládá p. Půrová 
Podané návrhy: 

1. žádost o úpravu povrchu komunikace v Topolanech –  
     manželé Mgr. Jadrníčkovi 
2. připomínky – A.Koutková ml. 
3. návrh k řešení „Studie“ –  p.Loudová 

      4.   Žádost o vysvětlení výroku o mylných informacích jednání o ,,Studii“ p řednesených  
            p. Vařekovou dne 6.4.2010 – p. Vařeková 
  
Všechny podněty, podání, sdělení budou do KMČ přijímány pouze   písemně!! 
 
Různé: 
 
Vzhledem k tomu, že v poslední době  při vydatnějších deštích dochází k vylévání potoka      
a tím  vznikají  škody na majetku občanů Topolan, budou osloveni pracovníci MM Olomouc, 
odd. vodního hospodářství odb. životního prostředí a pozváni na veřejnou schůzi KMČ, aby 
vzniklou situaci objasnili a navrhli řešení, jak zabránit dalším nehodám a škodám – zajistí p. 
Benář 
 
 



Upozorňujeme občany Topolan, že majitelé mostků přes potok jsou povinni si sami pod 
mostky provádět (zajišťovat) vyčištění a údržbu. 
 
Připomínky občanů: 
 
p.Loudová požaduje předložit k nahlédnutí: 
 

- Územní studii Topolany za potokem – zpracovala Ing. arch. Trtílková, 2009 
- Prováděcí studii městské části Topolan – sadovnické úpravy 
- Předložit požadavek na investice na rok 2011 městské části Topolany 
- Předložit požadavek na údržbu městské části Topolany 

 
Dále vznesla dotaz  ohledně ořezu větví na  stromech směrem na Křelov a vyčištění 
„K řelovského potoka“ 
 
p. Vařeková požaduje předložit k nahlédnutí: 
 
       -    kolik se vyčerpalo finančních prostředků z komise za rok 2010 

- Podklady ke Studii .. ( jako shora p. Loudová) 
- Provést opravu místního rozhlasu 

      -     Žádost o vysvětlení výroku o mylných informacích jednání o ,,Studii“ p řednesených  
            p. Vařekovou dne 6.4.2010. 
  
Žádost na opravu místního rozhlasu zajistí p. Bednář 
 
 Upozorňujeme občany, že „Sběrná sobota“  -  proběhne dne 20.11.2010 u hasičské 
zbrojnice 

 
 
 
 
Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali       
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty   
 
 
    Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 2.listopadu 2010 v 18.30 hodin. 
 
 
 
 
 
Zápis zapsala Bc.Půrová 
 
Věcnou správnost ověřil a upravil p. Bednář, předseda KMČ 


