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Zápis ze schůze dne 22.5.2012
V mimořádném termínu byla předem schválená neveřejná schůze KMČ OlomoucTopolany, konaná v 16.30 hodin v budově detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany,
www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bc.Půrová Jana, Vilímec Dušan, Korchová Regina, Mgr.Ryjáček
Karel, Mgr. Jadrníček Petr a Sláma Petr
Omluveni: Bc.Psota Jan, Ing.Mohlerová Marie a Chochola Martin
Pozvaní hosté: MUDr. Frančáková, Ing. Frančák, D.Vilímec ml. náčelník SDH v
Topolanech.
2. Kontrola plnění úkolů:
Byl odsouhlasen zápis ze dne 3.4.2012
Trvá požadavek na Správu nemovitostí Olomouc, a.s., zajistit opravu střechy v místě, kde je
siréna– požadavek trvá, dle sdělení p. Ivo Malíka je požadavek na opravu zadán firmě, která
bude opravu realizovat
Informaci ohledně likvidace malé vodárny a „šachet“ před domem pí.Lakomé podal p.
Vilímec – ve správním řízení je 30 ti denní lhůta k vyřízení, komise bude o dalším postupu
MM Olomouc informována (pí. Brázdová)
p. Vilímec informoval přítomné o zadání projektové dokumentace (Ing. Balabuch) ohledně
napojení budovy Detašovaného pracoviště v Topolanech na kanalizaci
p. Vilímec předal do došlé pošty stanovisko ohledně stavu a oprav dešťové kanalizace
v Topolanech - viz. došlá pošta 21
požadavek vyměnit zrcadlo na křižovatce při vjezdu do Topolan (nevyhovující) a osadit
nové zrcadlo při výjezdu z ulice Třešňová trvá - p.Chochola
úkol doplnit seznam nových obyvatel Topolan a následně jim předat knihu o obci Topolany
trvá – zajistí pí. Mohlerová
p.Vilímec informoval přítomné o nevyhovujícím oplocení (nízká zídka u kaple), o jednání
s p.Krumpolcem a dále o jednání na MMOl – úkol trvá

4. Odeslaná pošta:
6/ Žádost o výměnu stávajícího zrcadla u kaple při vjezdu do Topolan a umístění nového
zrcadla v nepřehledném úseku z ulice Třešňová – MMOl Petr Nezhyba – pí. Půrová
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7/ Sdělení pí. Dokoupilové-odbor dopravy ohledně opravy dřevěného plotu v Topolanechpí. Půrová

3. Došlá pošta:
21/ stanovisko Ing. Balabucha ohledně stavu a oprav dešťové kanalizace v Topolanech
22/ sdělení k žádosti KMČ v Topolanech k plánovanému čištění potoků Stousky a
Křelovského potoka – informaci podal p. Vilímec
23/sdělení pí. Brázdové MMOl ohledně postupu likvidace vodárny
24/ plán prací pro KMČ na měsíc květen 2012
25/ žádost Ing. Jany Dokoupilové-MMOl, odbor dopravy na zajištění opravy dřevěného plotu
na točně autobusu MHD v Topolanech
26/ informace o vypínání el. energie pro část Topolany dne 7.6.2012
27/ upozornění a výzva, že v roce 2009 byla uvedena do trvalého užívání splašková
kanalizace, platnost výjimky skončila 31.12.2010
28/ upozornění a výzva k přepojení na veřejnou kanalizace – Ing. V.Hučínová, MMOl

5. Různé:
p. Sláma informoval přítomné, že byla provedena náprava a studna byla bezpečně zakryta, na
obecním pozemku ( u zahrady manželů Šubových)
p. Vilímec informoval, přítomné, že opravil na hřišti – u dětského prvku poškozený
odpadkový koš,
p. Půrová předala částku 5.000,- Kč p. D.Vilímcovi ml. za pronájem sálu (ples SDH
Topolany)
Jednohlasně byla odsouhlasena částka ve výši Kč. 5.000,- Kč pro SDH v Topolanech na
oslavu SDH, která proběhne ve dnech 2.– 3.6.2012
p. Sláma informoval přítomné ohledně jednání na OU v Hněvotíně na vybudování
cyklostezky, popř. chodníku z Hněvotína do Topolan
p. Sláma přítomné o připravovaném jednání na MMOl s JUDr. Majorem, ohledně
vybudování cyklostezky, popř. chodníku z Hněvotína do Topolan
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vzhledem k tomu, že dochází ke stížnostem občanů na zvýšený hluk (sekání trávy, řezání
dřeva a jiných podobných zvuků o nedělích a ve svátcích) – na MMOl projedná tuto
skutečnost p. Sláma
čištění potoků Stousky a Křelovského potoka – vyčerpávající informaci podal p.Vilímec,
akce proběhne po předchozí dohodě
byl podán návrh, aby silnice u pomníku (ulice U parčíku), byla ohraničena žlutou značkou
kvůli nadměrnému parkování osobních automobilů – žádost na firmu Sekne zajistí pí. Půrová
p. Sláma upozornil na skutečnost, že není vyvážen kontejner na sklo – zajistí pí. Půrová
p. Dvořák příslušník Městské policie telefonicky informoval, že byla odklizena maringotka
směrem pod Třešněmi
p. Koutková A. ml. požádala, zda by mohla sekat trávu pod Třešněmi, jednohlasně
odsouhlaseno
pí. Půrová vznese dotaz na MMOl ohledně úklidu v budově detašovaného pracoviště (úklid
provádí pí. Spurná a pí Půrová zdarma) zda by bylo možno s pí. Spurnou sepsat dohodu o
pracovní činnosti a za tuto činnost jí vyplácet finanční odměnu.
členové jednohlasně odsouhlasili, že trampolína bude umístěna před budovou detašovaného
pracoviště, bezpečnostní upozornění, pokyny a informace o správném užívání trampolíny
vyhotoví a především informaci, že užívání trampolíny je na vlastní nebezpečí - zajistí
Mgr. Jadrníček, který tyto informace na trampolínu umístí
jednohlasně byl odsouhlasen požadavek na nátěr zábradlí na mostech v Topolanech (ul.
Bílkova a ul. Bří.Čapků) a zábradlí – požadavek na Tech.služby zajistí p.Půrová v
Ing. Frančák požádal komisi, aby písemně poděkovala pracovníkům Technických služeb,
kteří zabezpečovali odvoz při sběrové sobotě dne 19.5.2012, neboť zároveň odklidili a
následně odvezli nepovolenou skládku nepotřebného nábytku, který byl vyhozen na okraji
Topolan – zajistí pí. Půrová
6. Diskuze:
p. D.Vilímec ml. informoval přítomné ohledně připravované slavnosti SDH v Topolanech
MUDr. Frančáková a Ing. Frančák informovali přítomné členy komise ohledně petice proti
výstavbě „ Sociálních bytů“ v Topolanech s tím, že v roce 2012 p. Němeček nedostal na tento
projekt dotaci a celá věc je v současné době v jednání na MMOl.
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Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali písemně
nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Příští veřejné jednání KMČ se koná 5.6.2012 v 18.30 hodin

Zapsala: Bc.Jana Půrová předsedkyně KMČ Topolany
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