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                                               Zápis ze schůze dne 3.1.2012 

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

 
 Prezentace: 
Přítomni členové KMČ: Bednář, Vilímec, Korchová,  Ing.Mohlerová, Mgr.Jadrníček, Bc.Psota a 
Bc.Půrová.  

Omluven: Mgr.Ryjáček 

Hosté: příslušník Městské policie, p.R.Vyroubal, p.R.Koutek, p.Stundlová a p.Vařeková.                                                 

Kontrola plnění úkolů“   
Umístěny dva přenosné radary směrem od Neředína a směrem od Ústína do Topolan. 

Požadavek občanů, na svoz komunálního odpadu v zimních měsících 1x týdně byl předán na 
MM Olomouce –viz. doručená  pošta 

Požadavek  p. M.Pospíšila, na odstranění stavby bývalé vodárny na ulici U Parčíku byl předán 
na MM Olomouc – viz. odeslaná pošta 

Nebylo prokazatelně zjištěno, kdo v současné době  vyváží koňskou mrvu na pozemek města 
„Pod Třešněmi“. 

Vyzýváme všechny občany, aby koňskou mrvu na pozemek města nevyváželi.  

Trvá: 

Požadavek na Správu nemovitostí – zajistit opravu  střechy  v místě, kde je siréna zatéká a 
připojit budovu detašovaného pracoviště  na městskou kanalizaci 

Mgr. Jadrníček byl pověřen k jednání na Povodí  Moravy  na možnost vyčištění potoka 
Stouzka a vyčištění  Křelovského potoka. Jednání probíhá společně s odb. majetkoprávním 
MMOl (p.Brázdová)  

Odeslaná pošta: 

- MM Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče  o zeleň Ing. Jitka Štěpánková - Žádost 
a připomínky k provádění pravidelné údržby veřejné zeleně 

- MM Olomouce, odbor majetkoprávní, odd. infrastrukturního majetku, Brázdová Vladimíra - 
Žádost o odstranění stavby bývalé vodárny v ul. U Parčíku. 

Přijatá pošta: 

 

1) Sdělení  MM Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a 
péče o prostředí k požadavku občanů, na svoz komunálního odpadu v zimních měsících. 
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Vyhláška č. 11/2007 stnoví množství odpadu na osobu a den ( 4 litry/os./den), zjednodušeně 
lze uvést příklad, že na 4-5 osob – 2x 120 litrů nebo 1x 240 litrů s vývozem 1x 14 dní. 

Navýšení počtu popelnic je nutné řešit přes MMOl odbor životního prostředí, počet popelnic 
se řeší individuáln ě, v prvé fázi je rozhodující počt osob, dále se zohledňuje např. přítomnost 
malých dětí používajících jednorázové pleny, zdravotní důvody ( užití různých hygienických , 
zdravotních nebo kompemzačních pomůcek apod.)  

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Swaczyna, odbor životního prostředí, mobil: 731681256, tel.: 
588488335, petr.swaczyna@olomouc.eu 

2) Zápis o odevzdání a převzetí díla – TSM Olomouce, a.s. ( opravy komunikací dle 
požadavků KMČ Topolany, osazení měřičů rychlosti, zpracování studie ul. U Parčíku a 
předláždění kontejnerového stání na ul. Bílkova) 

3) Objednávaka/26 č. OB01347/11/OVVI_KMC –SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 304/12, 779 
00 Olomouc – dopr. značení v ul. Bílkova, U Parčíku a U sv. Jana. 

 

Různé: 

p. Vilímec informoval přítomné, že do obce Ústín přijíždí 2x týdně firma dovážející čerstvé 
pečivo. Na žádost KMČ vstoupí do jednání o možnosti prodeje v Topolanech. 

p. R. Koutek informoval přítomné, že dne 28.1.2012  ve 13 hodin bude v budově 
detašovaného pracoviště výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Ol. Topolany.    

p. Radek Vyroubal nesouhlasí s návrhem Ing. Frančáka, aby ulice Třešňová nebyla v zimních 
měsících solena, ale pouze stahována radlicí. 

Jednání KMČ Ol. Topolany bude v roce 2012 probíhat ve stejných termínech jako 
v minulosti, t.j. vždy první úterý v měsíci vyjma měsíce července od 18:30 hodin. 

           

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

                                    nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

 

Příští veřejné jednání KMČ se koná 7.2.2012 v 18.30 hodin 

 

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


