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                                  Zápis z veřejného jednání  dne  2.10.2012                                        

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,  Mgr.Ryjáček Karel

Omluven:  Bc.Psota Jan
Hosté:  pí.Koutková, pí.Vařeková a p. Koutek

2. Kontrola plnění úkolů:

Byl odsouhlasen zápis ze dne  4.9.2012 

Malá vodárna v Topolanech, byla odstraněna, dle sdělení p. Koutka budou v jarních měsících 
2013 ještě provedeny drobné terénní úpravy

p. Vilímce pokračuje na odstranění stavby (nízká  zídka kolem kaple) a místo ní vysází živý 
plot 

Mgr. Jadrníček informoval členy komise o průběhu jednání  na Povodí Moravy ohledně 
termínu čištění potoků v Topolanech (tok Stouska a Křelovský potok), dle sdělení firma čeká 
na dotaci, bližší informace podá na schůzi KMČ 13.11.2012

Trvá návrh na rozmístění odpadkových  košů na psí extramenty:
a) Před budovou detašovaného pracoviště
b) V ulici bří. Čapků ( bytovka – kontejnery)
c) V ulici U Parčíku

Dle sdělení pí. Koutkové nebude „Bleší trh“ v Topolanech uspořádán 
Dle sdělení  pí. Koutkové  nemá potřebné vzdělání a zájem, aby vedla oddíl  dětí

3. Došlá pošta: 

53/  Dotazy pí.Vařekové ohledně dešťové kanalizace - Plán prací KMČ na 10/2012 
54/ Objednávka č. OB02106/12/OVVI-KMČ- p. Opluštil 
55/ Objednávka č. OB02048/12/OVVI-KMČ- p. Foukal
56/ Sdělení MM Olomouc, odbor koncepce  a rozvoje–Koncepce vodního hospodářství města    
      Olomouce
57/ Sdělení ohledně umístění reflexních patníků z Topolan do Olomouce (emil)-budou 
      umístěny v říjnu

4. Odeslaná pošta:

žádná
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5. Jednání KMČ:

p. Vilímec částečně provedl ořez keřů a převislé břízy na křižovatce při vjezdu do Topolan, 
dále informoval, že na pozemku p. J.Vyroubala (směna pozemku) je obecní studna a dále 
vznesl požadavek na sečení trávy u bytovky, na ul. Bří. Čapků – informace zjistí pí. Půrová

požadavek na sečení trávy v příkopech po obou stranách u silnice do Topolan – zajistí Mgr. 
Jadrníček – čeká na vyjádření

p. Sláma písemně osloví vlastníky komunikací v Topolanech ohledně vyčištění žlabů (rygolů)
a výpustí – jednání 3.10.2012

pí. Korchová  a p. Sláma informovali členy komise ohledně zajištění nízkých dřevěných 
překážek na cyklotrial pro děti na hřiště za školu

Mgr. Ryjáček   vyčerpávajícím způsobem informoval pí. Koutkovou ohledně jejího dotazu na 
nadměrný hluk letadel z blízkého letiště 

p. Sláma upozornil členy komise, že je rozkopaný nový povrch silnice (ČEZ pokládal 
chráničky, požadavek zadal ing. Šuba) – vyřídí p. Sláma

6. Různé: 

pí. Vařeková se dotazovala na cenu za opravu chodníku (chodník kolem hospody U lípy)-
odpověděla pí. Půrová

                          Příští veřejné jednání KMČ se koná 13.11.2012 v 18.30 hodin

Zapsala: Bc.Jana Půrová 

               předsedkyně KMČ Topolany            




