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                                               Zápis ze schůze dne 8.11.2011 

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,  p.R.Koutek, MUDr. Loudová a p.Stundlová                                                         

  

Přítomni členové KMČ: Bednář,  Mgr.Ryjáček. Vilímec, Korchová,  Ing.Mohlerová a Bc.Půrová.  

Omluveni: Mgr.Jadrníček, Bc.Psota 

Dotazy a připomínky občanů na příslušníka městské policie Olomouc:  

Parkující osobní automobily na ulici Nedbalova omezují průjezdnost.   

2. Doručená pošta, ostatní informace: 

Sdělení ohledně přerušení dodávky elektrické energie v Topolanech  dne 14.11. od 7.30-16.00 

hodin a dne 16.11. od 7.30 – 15.30 hodin 

Změna svozu Bioodpadu -  1x měsíčně – viz. vývěska KMČ. 

Požadavky p. Vařekové na „Zeleň v Topolanech 2012“ bude předáno p. Steigerové na odbor 

životního prostředí společně s ostatními. 

Sdělení firmy Sekne ohledně dopravního značení  - posunutí tabule začátku obce při vjezdu 

od Olomouce, na začátek  ulice U Sv. Jana a směrem od Hněvotína, cca do poloviny kopce při 

sjezdu do Topolan. 

Jednohlasně odsouhlasena žádost o pronájem pozemku par.č. 117/2, zastavěná plocha o 

výměře 4 m2. 

Informace předsedy o jednání u primátora SMOl M. Novotného k připomínkám p. Vařekové 

k „Dopravně územní studii Olomouc Topolany“. Jednání se za KMČ zúčastnil předseda         

p. Bednář a člen KMČ p. Vilímec, za MMOl vedoucí odb. koncepce a rozvoje Ing. Dosoudil, 

Ing. Černý – vedoucí odd. dopravy OKR a zástupci HBH projekt spol. s.r.o. Žádná 

z připomínek nebyla shledána jako možná pro zapracování do studie. Většina připomínek byla 

mimo zadání, kterým se studie zabývala. Podrobné vysvětlení podal hlavní projektant HBH 

projekt spol. s.r.o. 

Informace předsedy o jednání s Ing. Pospíšilovou vedoucí odb. dopravy MMOl a Ing. 

Vlachem náměstkem primátora SMOl – o nevyčerpané prostředky na opravy komunikací (z 

300.000,-Kč) bude navýšena částka pro rok 2012. 

Oprava cesty v ulici U parčíku - se musí přesunout na rok 2012, z důvodu nutnosti vypracovat 

projektovou dokumentaci (max. cena do 70.000,- Kč). 

http://www.olomouc.eu/topolany
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Schválen návrh na dodláždění prostoru pod sběrnými nádobami (před hasičskou zbrojnicí),   

p. Vilímec bude kontaktovat p. Čecha z technických služeb 

Schválen návrh na zakoupení 2 radarů z prostředků na opravy komunikací. 

Zpevnění příjezdové cesty k nemovitostem manželů Konečných, manželů Beňových, manželů 

Jadrníčkových a paní Š. Iliazy (předběžná cena do 50.000,-Kč) se z rozhodnutí KMČ odkládá. 

Diskuse:     

Podán návrh na doplnění většího kontejneru na plasty v ul. bří. Čapků. 

p. Korchová informovala přítomné, že Mateřské centrum TOPOLÍNKA bude pořádat 

„Mkulášskou besídku“ termín bude včas zveřejněn, jednohlasně odsouhlasen příspěvek ve 

výši 5.000,- Kč a dále informovala přítomné, že opět bude před budovou školy postaven a 

osvětlen vánoční stromeček, jednohlasně odsouhlaseno 

p. Vilímec se dotazoval, jak je vyřešena spotřeba el. energie Fotoateliéru v budově bývalé 

školy. 

p. Vilímec informoval přítomné, že je postaven shozený pomník 

Autobusová čekárny na konečné v Neředíně - realizace je přislíbena na rok 2012 a je součástí 

rozpočtu SMOl. 

p.Vilímec se dotazoval, proč malí hasiči (oddíl dětí) nesmí do cvičící místnosti, na tento dotaz 

odpověděla  p. Půrová s tím, že „cvičící“ místnost je určena pro potřeby občanů a všech 

složek v Topolanech ( např. pořádání veřejných schůzí, výročních schůzí hasičů apd.) – viz. 

smlouva o výpůjčce.  V místnosti se pravidelně  cvičí  a vždy ve středu odpoledne se zde 

schází maminky s dětmi z „Mateřského centra TOPOLÍNKA“, není  žádný problém, aby se 

zde scházeli i malí hasiči, jen je potřeba o této skutečnosti vědět, protože v případě, že bude 

vyšší spotřeba el. energie za topení v zimních měsících je nutno toto  pravdivě a objektivně 

pracovníkům magistrátu města zdůvodnit. 

p. Koutek (zástupce hasičů) sdělil, že se malí hasiči budou  místnost využívat v pátek.  

Otevřený bod do příští schůze zůstává návrh nových členů do komise od ledna 2012. 

 

Zapsala: Bc. Jana Půrová              Správnost ověřil a upravil: Martin Bednář,  předseda komise 

 

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

písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v 6.12.2011 v 18.30 hodin. 


