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                                               Zápis ze schůze dne 6.9.2011 

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, šéfredaktor  Olomouckého Večerníku p. Skřivánek, 
p.Vařeková,  p.R.Koutek, p. A.Koutková ml., p. MUDr. Loudová a p.Stundlová                                                        
  
Přítomni členové KMČ: Bednář,  Vilímec, Korchová, Bc.Psota, , Ing.Mohlerová a Bc.Půrová.  

Mgr.Jadrníček, Mgr.Ryjáček – omluveni 

Dotazy a připomínky na příslušníka městské policie Olomouc: bez dotazu 

2. Doručená a odeslaná pošta: 

Návrh investic rozpočtu města Olomouce na rok 2012 

Plán sběrných sobot  - 19.11.2011 sběrná sobota v Topolanech 

Odsouhlasen  návrh na opravu komunikace a zpevnění břehů potoka na ulici U parčíků z 
 rozpočtu 300.000,- Kč. Předpokládaná cena opravy je 1.092.000,- Kč, vzhledem k finančním 
možnostem, bude nutné tuto stavbu rozdělit na dvě etapy. Požadavek o navýšení rozpočtu 
bude předán na zářijové jednání RMOl.  

3. Požadavky na údržbu pro rok 2012: 

1. Vyčištění potoků v k.ú. Topolany 

2. Oprava – vyčištění  žlabů ve správě MMOl 

3. Nátěr zábradlí v ulici Bratří Čapků (zábradlí na mostě a dále navazující zábradlí podél       

    komunikace) 

4. Nátěr laviček na pozemcích ve vlastnictví MMOl. 

 

4. Údržba zeleně:    

Vyzýváme občany, aby podali písemně svoje návrhy a požadavky na údržbu zeleně 
v majetku města v k.ú. Topolany, požadavky budou předány  Ing. Steigerové, MMOl odb. ŽP 
po říjnovém jednání KMČ. (jedná se např. o požadavky na údržbu zeleně dosud neudržované) 
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5. Různé: 

a) Pronajímatel hostince „Naše hospoda“ p. Jiří Jirák přednesl žádost o umístění před točnou 
značky Pozor děti a zpomalovacího retardétu. 

Návrh byl jednohlasně odsouhlasen.  

b) Přednesen návrh na výběr firmy, nebo fyzické osoby na sečení břehů potoků v Topolanech  

c) předseda komise informoval přítomné ohledně opravy rozhlasu firmou Foukal 

d) předseda komise informoval přítomné o stížnostech občanů na nesprávné doručování pošty  

e) komise pověřila p. Vilímce, aby zjistil na MMOl majetkové vztahy ohledně „Smírčího 
kříže“ v Topolanech 

f) vznesen požadavek ne odstranění upoutávek na „obchod“, zajistí  p. Vilímec 

g) vznesena opětovná urgence na vybudování autobusové zastávky MHD v Neředíně 

h) p. Půrová  informovala přítomné na průběh jednání s firmou SEKNE, dle posledních 
informací odpovědného pracovníka jsou žádosti podána na Dopravním inspektorátu v 
Olomouci  

ch) vznesen požadavek na doplnění členů KMČ. Návrhy a představení zájemců se odkládá na 
říjnové jednání. 

 

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

písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty 
 

 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v 4.října 2011 v 18.30 hodin. 

 
 

 

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

 

  


