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                                            Zápis z jednání  dne  12. 2. 2013                                        

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, Vilímec Dušan, Mgr. Ryjáček Karel 

Hosté: p. Koutek, p. Studený, pí. Koppová,  MUDr. Loudová,  pí. Vařeková,  Mgr. Šubová, 
Ing. Šuba, p. Chochola F., p. Dvořák - příslušník Městské policie               

2. Kontrola plnění úkolů: 

• Byl odsouhlasen zápis ze dne 15. 1. 2012 

3. Dušan Vilímec  informoval členy komise o následujícím: 
 
• průběhu čištění potoka, které probíhá od Křelova směrem do Topolan. V současné době 

provedené práce nebyly převzaty, p. Vilímec na žádost p. Chocholy F. svolá  jednání za 
přítomnosti zástupců firmy, která čištění provádí, neboť jsou námitky, že potok není  řádně  
vyčištěn. Na dotaz  p. Chocholy odpověděl, že existuje projektová dokumentace ohledně 
čistění potoka, p. Chochola  předá KMČ své písemné stanovisko a požadavky ohledně 
čistění potoka 

• prasklá silnici  v Topolanech včetně prostoru před Hasičskou zbrojnicí a firmou KAROMA 
• oprava výpusti a technické zabezpečení znečišťování vozovky před nemovitostmi 

p.Studeného a p. Banáta bude řešeno v jarních měsících – informoval p. Sláma 
• p. Vilímec upozornil přítomné, že rok 2013 je konečný termín na připojení             

nemovitostí občanů v Topolanech na městskou kanalizaci 
• p. Vilímec upozornil na nutnost provést vyčištění prostorů sklepa v budově DP – bude  
     provedeno v jarních měsících členy KMČ 
 
4. Předsedkyně KMČ Jana Půrová informovala členy KMČ o následujícím: 
 
• dle požadavku (viz. zápis ze dne 15. 1. 2013) budou zakoupeny na okna v kanceláři              

2 záclony 
• jednala s p. Malíkem ohledně výměny zastaralých topidel v kanceláři DP, opravy střechy    

a svodů a provedení repasu - opravy vchodových dveří v budově DP, bude řešeno v jarních 
měsících 

• odpověděla pí. MUDr. Loudové, že výstavba dešťové kanalizace bude zařazena do plánu 
investic na rok 2014 

• poplatek za komunální odpad se navýšil na částku 660,- Kč a je možno jej zaplatit 
pracovníkovi v DP vždy v pondělí 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.45 hodin 

• sběrová sobota v  Topolanech  bude 18. 5. 2013 před Hasičskou zbrojnicí  
• informovala p. Studeného, že dle písemného sdělení Mgr. Puhače je získávání nahrávek 

možné, se zakoupením nahrávacího zařízení pro potřebu KMČ členové komise nesouhlasí 
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• informovala o čerpání finančních prostředků za rok 2012 pro obec Topolany 
 

5. Odeslaná pošta: 
 
• Žádost ohledně opravy-doplnění dopravního značení (oprava dopravní značky v ul.           

U parčíku a osazení zrcadla při výjezdu z ul. Třešňová a výměna stávajícího zrcadla          
na křižovatce při vjezdu do Topolan /1 

• Žádost na MMOl o stanovisko ohledně pořizování zvukových nahrávek na schůzích    
KMČ /2 

• Žádost na p. Nekardu, zaměstnance TS a.s. – údržbové vozidlo se „propadlo“ do šachty     
u rodinného domu, kde je vodovodní přípojka /3 

• Žádost na p. Musila, zaměstnance TS a.s., aby pracovníci při vývozu komunálního odpadu 
dávali popelnice na původní místo /4 

 
6. Přijatá pošta: 

 
• Sdělení Mgr. Puhače ohledně získávání nahrávek, dle výkladu pracovnice MMOl., je toto 

možné /1 
• Objednávka číslo: OB00165/13/OVVI-KMČ, firma SEKNE, spol. s r.o. – montáž              

a demontáž dopravního značení (oprava dopravní značky v ul. U parčíku a osazení zrcadla 
při výjezdu z ul. Třešňová a výměna stávajícího zrcadla na křižovatce při vjezdu              
do  Topolan, cena 25.000,- Kč /2 

• Harmonogram sběrových soubor – JARO 2013 – sběrová sobota v Topolanech                 
se uskuteční 18. května 2013 (před Hasičskou zbrojnicí) /3 

• Oznámení o veřejném projednání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU Olomouc, veřejné 
projednání spojené s odborným výkladem projektanta se uskuteční dne 5. 3. 2013 v 16:30 
hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. K veřejnému 
nahlédnutí je návrh vystaven od 18. 1. 2013 do 12. 3. 2013 v předsálí velkého zasedacího 
sálu Magistrátu města Olomouce a v elektronické podobě na adrese       
www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/navrh-uzemniho planu /4 

• Seznam provedených prací KMČ Topolany za rok 2012 /5 
• Vyčerpaných finančních prostředků za rok 2012 – z prostředků KMČ 26 bylo vyčerpáno 

celkem 216.511,- Kč, dále byl opraven chodník na křižovatce směrem do uličky, která ústí 
v ulici U parčíku – 76.000,- Kč, umístění dvou radarů a posunutí hranic obce cca 170.000,- 
Kč, oprava chodníku v ulici Nedbalova 285.143,- Kč a nátěry zábradlí na mostech 
v Topolanech – 13.115,- Kč (z přidělené částky 300.000,- Kč).  

• Budova detašovaného pracoviště byla napojena na městskou kanalizaci a Správa 
nemovitostí Olomouc a.s., provedla v budově kompletní výměnu el. vedení, nového topení, 
nového připojení na internet pro potřeby pracovníka DP, Klubu důchodců a Sboru 
dobrovolných hasičů a nové topení bylo vybudováno v klubovně SDH  – cenu se nám 
nepodařilo zjistit /6 

• Žádost o projednání nového Územního plánu v oblasti veřejné zeleně, lokalita Za potokem 
(navrhovaná parková zeleň) včetně seznamu vlastníků dotčených pozemků – předala 
MUDr. Loudová /7 
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7. Různé - Diskuze: 
 
• p. Korchová informovala přítomné, že dne 23. 2. 2013 bude uspořádán Dětský maškarní 

karneval v hospodě Moravský Grunt – jednohlasně byl odsouhlasen příspěvek 5.000,- Kč 
• p. Roman Koutek (zástupce SDH) požádal o příspěvek na Hasičský ples, který se bude 

konat v hospodě Moravský Grunt  2. 3. 2013 a zároveň pozval všechny přítomné  na ples – 
jednohlasně byl odsouhlasen příspěvek ve výši 5.000,- Kč 

• p. Koutek měl připomínku k Územnímu plánu, který nebyl předem projednán s vlastníky 
pozemků v k.ú. Topolany – odpověděla pí. Půrová, že se na komisi v této vážné záležitosti 
nikdo neobrátil (zaměstnanci firmy, která ÚP připravovala)  

• p. Půrová podala návrh na zvážení budoucího využití pozemku „hřištěm“, který je ve 
vlastnictví města – bude konkrétně řešeno na další schůzi KMČ na základě návrhů občanů 

• p. MUDr. Loudová informovala přítomné o jednání na vodohospodářské správě ohledně  
budování poldru, násepu a výpočtu průtoku potoka 

• p. Studený krátce informoval ohledně problematiky spalování nevhodného materiálu při 
vytápění domů, kdy hovořil jednak o soukromoprávní cestě, což je složité při dokazování 
(tmavost kouře atd.) a důkazní břemeno je na podavateli žaloby a dále o správní cestě, ale 
zákon 201/2012 Sb. není účinný, státní orgány, které by se tímto problémem zabývali, jsou 
odbory životního prostředí a obecní úřady 

• pí. Půrová přijala ústní podání p. Ing. Frančáka, aby v ulici Třešňová bylo umístěno 
dopravní značení („omezení rychlosti na 30km“ a „chodci ve vozovce“), neboť v poslední 
době dochází ke zvýšení průjezdu osobních automobilů a pohybu chodců. V ulici není 
chodník. K tomuto problému se připojila pí. Koppová, která upozornila na stejnou situaci 
v ulici U parčíku (směrem podél potoka)-absenci chodníku a zvýšení průjezdu automobilů. 
Dále byl přijat návrh na umístění montovaného (kovového) retardéru na točně při příjezdu 
k hospodě Moravský Grunt a v ulici Záhumení, posunutí dopravního značení na ulici 
Nedbalova před mostem (nosnost mostu 3,5t) do míst, aby nedocházelo vjezdu kamionů, 
neboť značka je umístěna v místě, kde tato vozidla se nemohou na místě samém otočit       
a  musejí přes most přejet. Opravit zarážky na dopravním značení vymezujícím území obce 
směrem od Hněvotína a při vjezdu do Topolan u kaple – jednohlasně odsouhlaseno, 
projedná a žádost zajistí pí. Půrová 

• KMČ  projednala  pod položkou 7/ žádost o projednání nového Územního plánu v oblasti 
veřejné zeleně, lokalita Za potokem (navrhovaná parková zeleň) včetně seznamu vlastníků 
dotčených pozemků - jednohlasně bylo přijato zamítavé stanovisko k vybudování parkové 
zeleně v lokalitě Za potokem – kód plochy 31/006Z, 31/005Z, 31/009Z, za KMČ 
podepsala pí. Půrová  

• pí. Půrová informovala přítomné o článku v Radničních listech 1/2013 strana 17 – Výběr 
městských investičních akci, kdy pro Topolany nebyla vybrána žádná navrhovaná 
investiční akce (např. dobudování chodníků aj.) 
 

    POZOR změna:   
   Příští veřejné jednání KMČ se koná 19. 3. 2013 v 18.30 hodin 
 
     Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany  

 


