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                                  Zápis z neveřejného jednání  dne  7.8.2012                                         

KMČ  Olomouc-Topolany, konané v 18.00 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, Mgr.Jadrníček Petr, Vilímec Dušan a Bc.Psota Jan 
Omluveni:  Mgr.Ryjáček Karel 

Pozvaný host: p. Dvořák, příslušník Městské policie Olomouc 

Byl projednán a následně odsouhlasen všemi přítomnými členy KMČ požadavek občanů, aby  
byla zachována neděle, jako den klidu a odpočinku, tzn., že v tomto dni se zakazuje, aby  
občané Topolan a vlastníci pozemků v Topolanech  prováděli práce, které způsobují 
nadměrný hluk  -  například řezání dřeva  motorovou pilou, sekání trávy  křovinořezy, 
sekačkami apd. a nebudou provádět obdobné hlučné činnosti.  

Komise městské části vyzývá občany, aby respektovali tento jediný den v týdnu, jako den 
klidu. 

Bylo projednáno a následně odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ požadavek občanů 
na dobudování (opravu) chodníku z ulice Nedbalova směrem k Hospodě U lípy až  do 
„uli čky“, žádost a objednávku zajistí pí. Půrová  

 

                                   Zápis z veřejného jednání  dne  7.8.2012 

 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, Mgr.Jadrníček Petr, Vilímec Dušan  a Bc.Psota Jan 
Omluveni:  Mgr.Ryjáček Karel 

Hosté: Alena Koutková ml., Eva Vařeková, Ing. Frančák a příslušník policie ČR 

 

2. Kontrola plnění úkolů: 

Byl odsouhlasen zápis ze dne  5.6.2012  

Akce - likvidace malé vodárny v Topolanech, byl vydán demoličního výměr (objednávka 
SDH v Topolanech p. Dušan Vilímec ml.) 
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Požadavek   vyměnit  zrcadlo na křižovatce při vjezdu do Topolan (nevyhovující) a osadit 
nové zrcadlo při výjezdu z ulice Třešňová trvá –  p. Půrová písemně opětovně urgovala 
výměnu   
 
Úkol  doplnit  seznam nových obyvatel Topolan a následně jim  předat  knihu o obci 
Topolany – zajistila  pí. Ing. Mohlerová a pí.Spurná 
 
Projednán  a  jednohlasně odsouhlasen návrh odklidit rozpadlou  nízkou  zídku kolem kaple 
při vjezdu do Topolan a místo ní vysázet živý plot – zajistí p. Vilímec (SDH v Topolanech) 
 
p. Sláma informoval přítomné, že dne 21.6.2012 v 10.00 hodin proběhlo jednání na MMOl 
s JUDr. Majorem, ohledně  vybudování cyklostezky, popř. chodníku  z Hněvotína do Topolan 
- v jednání  spolu se starostou obce Hněvotín 
 
 
3. Došlá pošta: 
 
 
36/  Odpověď Ing. Jany Dokoupilové (UMO Olomouc, odbor dopravy) za informaci ohledně    
       opravy dřevěného plotu  
 
37/  Informace pro KMČ  ohledně změn v provozu MHD – Ing. Irena Říhová  
 
38/  Objednávka – firma SEKNE, spol. s r.o. – nástřik žlutého značení u pomníku 
 
39/  č.j.:SMOL/Maj/22/3282/2012/Š – žádost o sdělení stanoviska k odprodeji  části pozemku     
       parc.č.176/1 ostatní plocha o výměře 26 m v k.ú. Topolany (pí.Emilie Lakomá)  
 
40/ Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací – Povodí Moravy (tok Stouska a     
      Křelovský potok) – cca do 14 dní dle sdělení p. Vilímce, který je v kontaktu s p. Čížkem  
 
41/ Plán prací pro KMČ na 7/2012 
 
42/ Plán prací pro KMČ na 8/2012 
 
43/  č.j.:SMOL/ŽP/55/386/2012/Hu Rozhodnutí  - o povolení prodloužení platnosti  
       stavebního povolení „ Kasárna Neředín – regenerace areálu, II. Etapa, 2. Stavba –vodního  
       díla“ stavba bude dokončena do 31.12.2015 
 
44/  Zápis o odevzdání a převzetí díla – opravy komunikací dle požadavků KMČ Topolany 
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4. Odeslaná pošta: 
 
 
12/  Sdělení k č.j. SMOL/Maj/22/2413/2012/Bra.- žadatelka pí. Gabriela Sochůrková –   
       Odpověděla(7.6.2012) pí. Půrová 
 
13/  Sdělení k.č.j.SMOL/Maj/22/3282/2012/Š žádost pí. Emilie Lakomé k prodeji části  
       pozemku parc.č.176/1 ostatní plocha o výměře 26m za účelem vybudování garážového    
       stání  
 
5. Jednání KMČ: 
 

 Požadavek na TS a.s. – ostřihat živý plot v ulici Nebalova ( kolem chodníku u domu p. 
Vilímce) a čištění chodníků od plevele a čištění před Detašovaným pracovištěm v 
Topolanech – žádost zajistí pí. Půrová 
 
- p. Vilímec si zapůjčil žádost pí. Sochůrkové/položka 30 
- p. Vilímec informoval přítomné, že byla provedena oprava /dán poklop na ulici 

Bílkova ( před domem p. Konečného) 
- p. Vilímec informoval přítomné, že je nutno vybírat odpadkový koš, který je umístěn u 

posezení a mapy u kaple (zajistí p. Sláma, Mgr. Jadrníček) 
- p. Vilímec informoval, že u kontejnerového stání před hasičskou zbrojnicí je mimo 

kontejnery nepovolená skládka – úklid (úklid a odvoz do sběrného dvora zajistí p. 
Sláma) 
 
Důrazně žádáme občany Topolan, aby nepotřebné věci, které nepatří do přidělených 
kontejnerů, sami odváželi do Sběrného dvora v Neředíně, který je k tomu určen. 
 

-  p. Vilímec informoval přítomné, že byla provedena výměna hydrantu 
-  p. Vilímec informoval přítomné, že postavil a opravil trampolínu 
-  p. Vilímec informoval přítomné, že už je vypracován projekt na napojení Budovy 

detašovaného pracoviště na kanalizaci -  další kroky napojení budovy bude sledovat 
p. Vilímec 
 

      -     Mgr.Petr Jadrníček informoval přítomné, že není ze strany řidičů kamionů    
            respektováno dopravní značení v obci (praskají domy), bude osobně řešit na Policii     
            ČR, dopravním inspektorátě 
 

- pí. Půrová  zajistí termín schůzky s Mgr. Machovou (TOP 09), které se zúčastní s p. 
Vilímcem, termín schůzky je stanoven na 17.8.2012 v 10 hodin 
 

- KMČ projednala žádost pí. Lakomé o odkup pozemku parc.č.176/1 ostatní plocha 
26mv k.ú. Topolanyá – všichni přítomní členové komise s tímto odprodejem 
nesouhlasí–odpoví a rozhodnutí komise zdůvodní  pí.Půrová 
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6. Různé:  
 

- Návrh pí. Koutkové umístit odpadkové koše na extramenty po psech – možnost 
nákupu (výroby) zjistí pí. Půrová 

- pí. Koutková se dotazovala na sečení trávy pod Třešněmi – členové KMČ již 
v minulosti jí tuto činnost schválili 

- pí. Koutková se dotazovala na možnost uspořádání  tzv. blešího trhu (prodeje 
použitého oblečení, popř. ostatních věcí), orientačně v termínu 8.- 9.9.2012- 
odpověděla pí. Půrová a nabídla k dispozici místnost, kde se cvičí 

- pí. Půrová navrhla pí. Koutkové, zda by si v Topolanech nechtěla vytvořit oddíl dětí – 
kterým by se věnovala a učila je poznávat přírodu…měla by maximální podporu KMČ 
v Topolanech(v rámci možností) a k dispozici cvičící místnost pro zimní období, 
 pí. Koutková sdělila, že si to rozmyslí 
 

- 45/ pí. Vařeková předala KMČ písemnou informaci, která byla přijata a zaevidována 
č.j. : SMOL/OI/IP/Kli – Informaci o záměru statutárního města Olomouc směnit 
pozemek parc.č.176/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 225m 
v Topolanech (ve vlastnictví Statutárního města Olomouce) ze pozemek parc.č. 172/7 
zastavená plocha a nádvoří o výměře 216m v Topolanech (ve vlastnictví p. Jaroslava 
Vyroubala)  
 

- 44/ Ing. Jiří Frančák předal Stanovisko KUOK hejtmana Ing. Martina Tesaříka 
ohledně petice – evidováno též pod položkou 34/ které je ve  vývěsce 
 

- 45/ Revokace usnesení ze dne 14.2.2012 – sdělení RNDr. Ladislava Šnevajse – bude  
            ve vývěsce 

 
            Ing. Jiří Frančák podal ústně návrh na zřízení osadního výboru – vzhledem k tomu, že  
            členové komise nemají k dispozici podrobnosti kolem tohoto návrhu, návrh bude  
            projednán v průběhu cca 14 dnů.   
 

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

                                    nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

                          Příští veřejné jednání KMČ se koná 4.9.2012 v 18.30 hodin 

 

Zapsala: Bc.Jana Půrová  

               předsedkyně KMČ Topolany             

 


