
 

 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC – TOPOLANY      

WWW.OLOMOUC.EU/TOPOLANY                                                                                                                      KMC26@OLOMOUC.EU 

                                               Zápis ze schůze dne 2.8.2011 

Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově 
detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany 
KMC26@olomouc.eu 

 
1. Prezentace: 
  
Hosté: příslušník Městské policie, p.Vařeková, a p.Koutek                                                          
  
Přítomni členové KMČ: Bednář,  Bc.Psota, Mgr.Jadrníček, Mgr.Ryjáček, Ing.Mohlerová a 
Bc.Půrová.  

p.Korchová, p. Vilímec – omluveni 

Dotazy a připomínky na příslušníka městské policie Olomouc: bez dotazu 

2. Doručená pošta: 

Žádost Technických  služeb města Olomouce, a.s. o zaslání podnětů k provedení nátěrů 
sloupů veřejného osvětlení v Topolanech – kamila.halinarova@tsmo.cz 

Jednohlasně bylo odsouhlaseno provedení nátěrů na všech původních(starých sloupech 
zabudovaných před rokem 2000)     

3. Plán investic na rok 2012: 

1. Výstavba autobusové čekárny v Neředíně ve směru Topolany(MHD,autobusová linka č.26)  

(Podpora  tohoto požadavku byla přislíbena Mgr. Marcelou Hanákovou, která  je RM 
Olomouc pověřeným garantem pro městskou část Topolany)  

2. Výstavba silnice a zpevnění břehů potoka v ulici U parčíku 

3. Rekonstrukce mostu a zábradlí v ulici Bří Čapků 

4. Úprava prostoru u přečerpávající stanice před domem manželů Filípkových na ulici      

   (zpevnění okolí přečerpávající stanice, výsadba okrasných keřů) 

5. Rekonstrukce a dobudování dešťové kanalizace 

6. Výstavba chodníku a přechodu pro chodce na ul. Nadbalova od hostince Pod lípou.  
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4. Návrh na opravy v Topolanech (do částky 300.000,- Kč):     

 

1.  Oprava silnice a zpevnění břehů potoka v ulici U parčíku 

2. Vyčištění toku potoka pod mosty na ulici Bří Čapků, Bílkova a U Parčíku 

3. Opravy vjezdů do domů na ulici Nedbalova   

4. Zakoupení a instalace laviček 

 

5. Různé: 

Požadavek občanů na vyvolání jednání se zástupci MMOl odb. živ. prostředí (Ing. Steigerová) 
ohledně seče veřejné zeleně – zajistí Bednář 

p. Koutek informoval členy komise o průběhu stavby  „Pod Třešněmi“, která bude z důvodu 
nepříznivého počasí dokončena do 31.8.2011 

Úkol realizace dopravního znační v Topolanech trvá, firma SEKNE je pravidelně 
kontaktována. Opětovnou urgenci zajistí Bc. Půrová.   

 

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

písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty 
 

 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v 6.9.2011 v 18.30 hodin. 

 
 

 

Zapsala Bc. Půrová                                                               Ověřil a upravil p. Bednář, předseda KMČ 

 

  


