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                                          Zápis z veřejného jednání  dne  5.6.2012 

 KMČ  Olomouc-Topolany, konané 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, Korchová Regina, Ing.Mohlerová Marie, Chochola 
Martin, Sláma Petr,  
Omluveni: Mgr.Jadrníček Petr, Vilímec Dušan, Mgr.Ryjáček Karel a Bc.Psota Jan 

2. Kontrola plnění úkolů: 

Byl odsouhlasen zápis ze dne  22.5.2012 

Oprava  střechy  byla provedena 

Akce - likvidace malé vodárny v Topolanech, byla vybrána firma, která provede demolici 
(SDH v Topolanech) v současné době se  čeká  na vydání demoličního výměru 

Požadavek   vyměnit  zrcadlo na křižovatce při vjezdu do Topolan (nevyhovující) a osadit 
nové zrcadlo při výjezdu z ulice Třešňová trvá – opětovný požadavek  podá  p. Půrová  
 
Úkol  doplnit  seznam nových obyvatel Topolan a následně jim  předat  knihu o obci 
Topolany trvá – zajistí pí. Mohlerová 
 
Projednán  a  jednohlasně odsouhlasen návrh odklidit rozpadlou nízkou  zídku kolem kaple 
při vjezdu do Topolan a místo ní vysázet živý plot (předběžná kalkulace 5.000 – 10.000,- Kč) 
– realizace bude projednána na další schůzi KMČ 
 
p. Sláma informoval přítomné, že dne 21.6.2012 v 10.00 hodin proběhne jednání na MMOl 
s JUDr. Majorem, ohledně  vybudování cyklostezky, popř. chodníku  z Hněvotína do Topolan 
a o možnosti vydání obecně závazného předpisu(vyhlášky) na omezení sekání trávy, řezání 
dřeva a jiných podobných zvuků o nedělích a ve svátcích 
 
 
4. Odeslaná pošta: 
 
8/  Žádost o odvoz přeplněných kontejnerů na sklo – pí. Půrová, bylo provedeno následující   
     den 
 
9/  Žádost na provedení dopravního značení kolem pomníku v ulici U parčíku - pí. Půrová 
 
10/Žádost(dotaz)  ohledně sepsání dohody o pracovní činnosti ohledně úklidu v budově  
     detašovaného pracoviště v Topolanech – pí. Půová 
 
11/Poděkování pí. Vacové (TSMO a.s.) – viz. žádost p. Frančáka – pí. Půrová  
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3. Došlá pošta: 
 
29/  Odpověď pí. Vacové  (TSMO a.s.) za poděkování a ocenění pracovníků TSMO a.s.    
 
30/  Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce, část 
pozemku parc.č.132 zahrada o výměře 50m2 v k.ú. Topolany, žadatelka pí. Gabriela 
Sochůrková – jednoznačně odsouhlaseno – odpověď zajistí pí. Půrová 
 
31/ Předložena cenová nabídka  13.115,- Kč (TSMO a.s.) na nátěry zábradlí na mostech  
      v Topolanech, jednohlasně odsouhlaseno 
 
32/ Plán prací pro KMČ na 6/12 
 
33/ Pozvánka na červnové setkání předsedů KMČ 
 
34/ Stanovisko Kamila Jankovského ministra pro místní rozvoj ohledně petice –  vývěska 
 
35/ Stanovisko KUOK hejtmana Ing. Martina Tesaříka ohledně petice - vývěska 
 
 
5. Různé:   
 
Statutární  město Olomouc – PRIMÁTOR  svolává 12. Veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Olomouc – za KMČ se zúčastní p. Chochola - vývěska 

 
informace o vypínání el. energie pro část Topolany dne  7.6.2012 je ve vývěsce 
 
upozornění a výzva, že v roce 2009 byla uvedena do trvalého užívání splašková kanalizace, 
platnost výjimky skončila 31.12.2010 je ve vývěsce 
 
Trampolína je provizorně umístěna na zadním hřišti, ale po úpravě terénu bude  přemístěna 
před budovu detašovaného pracoviště v Topolanech-upozorňujeme, že u trampolíny jsou na 
viditelném místě umístěna pravidla a bezpečnostní pokyny  k  užívání trampolíny a vstup na 
trampolínu je na vlastní nebezpečí. 

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

                                    nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

                          

                  Příští veřejné jednání KMČ se koná 7.8.2012 v 18.30 hodin 

 

Zapsala: Bc.Jana Půrová předsedkyně KMČ Topolany             

 


