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Zápis ze schůze dne 1.3.2011 

 

Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v místnosti detašovaného 

pracoviště MMOl v Topolanech. 

 

1. Prezentace: 

 

Přítomni členové KMČ: Bednář, Bednářová, Korchová, Koutek, Ing. Mohlerová, Poláková,       

Psota, Spurná, , Vilímec 

Omluvena: Bc. Půrová                                   Hosté: příslušník Městské policie, občan Topolan                                                                  

 

 Doručená pošta: 

 

- DPMO, a.s. zamítnutí žádosti na umístění prodejního automatu jízdenek MHD     

   v Topolanech. 

- MMOl odb. živ. prostř. – informace o umístění kontejnerů na textil.  
  V Topolanech bude umístěn u hasičské zbrojnice. 
- Občan Topolan – žádost o vyjádření k problematice potoka.   

- MMOl odb. živ. prostř. – odpověď na shora uvedenou žádost problematiky potoka. 

- MMOl odb. majetkoprávní – informace p. Brázdové ohledně jednání o čištění kanalizace 

  v Topolanech. 

 

Odeslaná pošta: 

 

- Žádost na umístění prodejního automatu jízdenek MHD – DPMO a.s.  

- Požadavky na opravy chodníků a vozovek – MMOl odb. dopravy. 

 

Plnění z únorového jednání: 

 

- p. Malík SNO a.s, byl informován o zatékání ze střechy na půdu budovy MMOl. 

- Oprava mostů a čištění potoka projednána se zástupci MMOl a Povodí Moravy           

a Dyje s.p. Informace o stavu jednání na dubnovém jednání.  

- Doplnění požadavků k „Dopravně-územní studii“ předáno projekční firmě. 

- Průběžná údržba zeleně „Pod Třešněmi“ projednána s odb. ŽP, písemný požadavek 

zajistí Bednář. 

- Žádost k přizváni k dalšímu projednávání „Studie odtokových poměrů“ trvá. Zajistí 

Bednář. 

- Informace o jarní údržbě veřejné zeleně dodá Ing. Steigerová – ŽP MMOl. 

- Dopravní značení v Topolanech – řešení všech požadavků v jedné žádosti. 

- Odvodnění polní cesty (Třešňová), nabídku provedení opravy předá odb. VVI MMOl 

zástupce SDH Ol. Topolany.  
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Informace předsedy KMČ: 

- V úterý 1.3. proběhlo setkání se zástupcem MMOl p. Brázdovou, stavební firmou a 

zástupci KMČ (Bednář, Vilímec) ohledně údržby dešťové kanalizace. Vzhledem 

k omezeným finančním prostředkům bude tato akce omezena na ul. Nedbalovu a bratří 

Čapků. Na ostatní bude dána cenová nabídka, kterou bude možné využít z prostředků 

KMČ. 

- V pondělí 7.3. proběhne jednání zástupců obce Hněvotín s náměstkem primátora 

STMOl p. Majorem o možnosti společného postupu při výstavbě cyklostezky 

Topolany - Hněvotín.    

 

Různé: 

- Žádost o zvýšení kontrol MP v nočních hodinách, hlavně v místech za humny na ul. 

Třešňová směrem ke keramické dílně DC – předáno zástupci MP. Rovněž byl vznesen 

požadavek na umístění lampy veřejného osvětlení v těchto místech. 

- Ing. Mohlerová – upozornění na narušený strom na konečné zastávce MHD. 

- Vilímec – jednání o úpravě pomníku padlým nadále probíhá, jedná se o památku 

místního významu, schválení podléhá MMOl (p. Slezáková). Členové KMČ většinou 

hlasů podpořili původní stanovisko o nahrazení dosavadního nápisu novým. V případě 

nesouhlasu zástupce MMOl požadují doplnění stávajícího.  

      Jednání nadále vede p. Vilímec. 

- Vilímec poděkoval p. E. Vařekové za práci v KMČ do roku 2006. 

- Členové KMČ jednohlasně odsouhlasili příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro SDH 

Topolany, který bude použit na březnový ples SDH.    

- Členové KMČ jednohlasně odsouhlasili nákup dvou laviček „pod třešně“, stolu a 

laviček k mapě u kaple, nátěr stávajících laviček a zábradlí na ul. bří. Čapků, opravy 

komunikace na ul. bří. Čapků a Nedbalova, vyzvat spol. VEOLIA k úpravě příjezdu 

k čerpací šachtě na ul. Nedbalova. Zajistí Bednář. 

- Koutek – podal dotaz jak to vypadá se DÚS, dle jeho názoru byla vyhotovena, aby se 

stejně odložila – „dala do šuplíku“. Informace na příští jednání zajistí Bednář. Dále 

vznesl požadavek na přeposílání veškeré došlé pošty na emailovou adresu KMČ. 

- V minulosti nebyla všechna takto došlá pošta dostatečně prezentována, např. 

nesouhlas R. Koutka s formulací lednového zápisu a stanovisko, že pokud s tímto 

ostatní členové KMČ souhlasí, nechce být s komisí vůbec spojován. Ostatní členové 

námitky k zápisu nevznesli.                                                                                 

Emailová pošta KMČ bude napříště členům přeposílána. 

 

Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali 

písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty 

 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 5.dubna 2011 v 18.30 hodin. 

 

 
 

Zapsala Bednářová                                                                                                         Ověřil Bednář 


