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–

TOPOLANY

Zápis ze schůze dne 7.2.2012
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově
detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany
KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bc.Půrová Jana, Mgr.Jadrníček Petr, Vilímec Dušan, Korchová
Regina, Ing.Mohlerová Marie, Chochola Martin a Sláma Petr
Omluveni: Mgr.Ryjáček Karel, Bc.Psota Jan
Hosté: příslušník Státní policie ČR, pí..Koutková, pí.Vařeková, pí.MUDr. Loudová a
p.Koutek.
Na začátku schůze p. Bednář informoval přítomné, že Rada města Olomouce jmenovala
nového předsedu komise pí. Bc. Janu Půrovou a doplnila komisi o dva nové členy p. Martina
Chocholu a p. Petra Slámu.
Paní Půrová poděkovala bývalému předsedovi KMČ p. M. Bednářovi za vykonanou práci
v Topolanech a představila ostatním členům komise nové dva členy.
2. Kontrola plnění úkolů:
Byl odsouhlasen zápis ze dne 3.1.2012
Mgr. Jadrníček informoval přítomné ohledně vyčištění potoka Stouzka a vyčištění
Křelovského potoka, správu potoka převzalo Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava,
provoz Přerov: Tovačovská 300, 751 24 – dále bod došlá pošta
Trvá požadavek na Správu nemovitostí Olomouc, a.s., zajistit opravu střechy v místě, kde je
siréna zatéká - zajistí pí. Půrová
3. Došlá pošta:
Interní sdělení SM Olomouc, odbor majetkoprávní, pí. V.Brázdová ohledně čištění
Křelovského potoka v Topolanech. Dle písemného sdělení státního podniku Povodí Moravy,
s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov: Tovačovská 300 je stanoven termín čištění na
druhé čtvrtletí 2012
Dopis od p. Mgr. V. Pluhače – výzva komisím na „Realizace investičních akcí dle požadavků
KMČ“ ( proinvestování finančního zůstatku ve výši deseti milionů )
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Návrhy na proinvestování:
1) silnice na ulici U Parčíku - pí. Půrová ověří v jaké fázi rozpracování je projekt nebo
studie na uvedenou komunikaci
2) vybudovat parkovací místa pro osobní automobily na lici Nedbalova a na ulici bří Čapků
za „bytovkou“.
Další návrhy se budou řešit na příští komisi.
3. Různé:
Předběžně bylo projednáno proinvestování částky ve výši cca 140.000,- Kč pro rok 2012
1) Jednohlasně byl odsouhlasen nákup vysavače (do výše 5.000,- Kč) pro potřeby KMČ
a Klubu důchodců v Topolanech – zajistí pí. Půrová
2) Jednohlasně byl odsouhlasen nákup betonových laviček a stolu u „Informační mapy“
při vjezdu do Topolan - p. Vilímec zajistí prospekty a ceník
3) Napojení budovy Detašovaného pracoviště v Topolanech(dále jen DT) na kanalizaci –
možnosti realizace zjistí p. Korchová u Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
4) Návrh na ořez přerostlé třešně na pozemku (DT) a výměnu písku na dětském
pískovišti před okny (DT) – zajistí pí. Korchová u Technických služeb města
Olomouce, a.s.
5) Požadavek občanů Topolan na umístění kontejneru na textil – zajistí pí. Půrová na
odboru životního prostředí
6) p. Vilímec informoval přítomné, že v ulici bří. Čapků a dalších částech Topolan
nefunguje místní rozhlas – informaci ohledně opravy popř. výměny celého místního
rozhlasu zajistí p. Chochola a p. Sláma
7) Požadavek občanů na zjištění celkové výše finančních prostředků, které byly
proinvestovány v Topolanech a kolik finančních prostředků byly v roce 2011
přiděleny k čerpání v Topolanech – zajistí pí. Půrová
8) p. Vilímec informoval přítomné, že do Topolan přijíždí firma dovážející čerstvé
pečivo
Do příští schůze si všichni členové komise připraví další případné návrhy na
proinvestování přidělené částky v Topolanech pro rok 2012.
4. Diskuze:
- p. Koutek informoval přítomné, že se dne 17.3.2012 bude konat „Hasičský ples“
- p. Koutek informoval přítomné, že se dne 9.6.2012 bude konat hasičská soutěž a oslava
70-ti let od založení místního hasičského sboru
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p. Koutek se dotazoval kdy ( upřesnění termínu) a jakým způsobem se bude provádět čištění
Křelovského potoka a potoka Stouzky – informaci zajistí p. Vilímec a p. Jadrníček
p. Koutek se dotazoval, kde skončil návrh na doplnění členů KMČ, požaduje vyjádření
RNDr. Jana Holpucha, Ph.D., náměstka primátora k rozhodnutí o výběru nových členů
pí. Koutková vznesla dotaz na venčení psů na veřejném pozemku- vysvětlení podal příslušník
policie ČR
příslušník policie ČR nabádal občany k opatrnosti, upozornil občany na skupinu romských
občanů, kteří pod záminkou nabídky broušení nožů z lidí lákají peníze
pí. MUDr. Loudová urgovala opravu svodidel na nájezdu nad dálnicí směrem od Topolan do
Olomouce – zajistí pí. Půrová
pí. MUDr. Loudová požaduje rozšířit komisi o další dva členy – pí. Polákovou a p. Koutka
pí. MUDr. Loudová se zajímala, zda a jak byla předána agenda mezi p. Bednářem a pí.
Půrovou – odpověděla pí. Půrová
pí. MUDr. Loudová podala ústně návrh na vybudování dešťové kanalizace v Topolanech
neboť dle jejího tvrzení byla projektová dokumentace zpracovaná v roce 1997 - k tomuto se
vyjádřil p. Vilímec, který sdělil, že si nepamatuje, že by tato dokumentace byla zpracována –
informaci ohledně projektové dokumentace dešťové kanalizace v Topolanech zjistí pí.Půrová
V neveřejném jednání KMČ
pí. Korchová převzala klíč od místnosti detašovaného pracoviště včetně bezpečnostního kodu
a klíč od vývěsky- předla pí.Půrová
Byl podán předběžný návrh na dobudování chodníku ( na pravé straně ) Nedbalova ulice a
na vybudování nového chodníku ( na levé straně – začátek chodníku od domu pí. Lakomé)
ulice Nedbalova.
Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali písemně
nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Příští veřejné jednání KMČ se koná 6.3.2012 v 18.30 hodin
Zapsal: Mgr. Petr Jadrníček
Správnost ověřila a upravila: Bc.Jana Půrová, předsedkyně komise
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