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                                            Zápis z jednání dne 19. 3. 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, Bc. Psota Jan 

Hosté: p. Koutek, pí. Vařeková, pí. Koutková ml., Mgr. Havran, p. Korch               

2. Kontrola plnění úkolů: 

• Byl odsouhlasen zápis ze dne 12. 2. 2013 

3. Předsedkyně KMČ Jana Půrová informovala členy KMČ o následujícím: 
 
• dle požadavku byly zakoupeny na okna v kanceláři záclony na obě okna                         

(viz. zápis ze dne 15. 1. 2013) 
• likvidace trampolíny, která je poškozená tak, že by hrozilo pro uživatele nebezpečí úrazu, 

byla pořízena fotodokumentace (6 fotografií), která je zaevidována v došlé poště 2013 pod 
položkou /8  

• jarní sběrová sobota v Topolanech bude 18. 5. 2013 před Hasičskou zbrojnicí 
• byl odeslán dopis firmě SEKNE s.r.o., ohledně doplnění dopravního značení v Topolanech 

dle požadavků občanů – odeslaná pošta pod položkou /5 
• KMČ má k dispozici 2 volné vstupenky na divadelní představení dne 4. 4. 2013                 

do  Moravského divadla – formulář předá p. Vilímcovi  
 
4. Dušan Vilímec informoval členy komise o následujícím: 
 
• proběhlo čištění potoka včetně prostoru pod mosty, zbývá vyčistit tři mosty, které dle 

sdělení pracovníka Technických služeb a.s., bude dokončeno v průběhu měsíce dubna 
2013 (pouze pro informaci občanů: cena vyčištění prostoru pod malým mostem činí 
8.000,- Kč, cena vyčištění pod velkým mostem činí 20.000,- Kč) 

• Ing. Zvoníčková, vedoucí odd. vodního  hospodářství (MM Olomouc), vyzvala některé 
občany z obce k podání ústního vysvětlení, neboť při šetření bylo zjištěno, že od 
nemovitostí vedou výpusti do potoka 

• předal žádost na odborné posouzení přípravných prací na zpevnění břehů potoka Stouska 
včetně vyjádření Davida Čížka, vedoucího provozu Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov, 
zaevidováno v došlé poště pod položkou /9 

• předal zápis z prohlídky stavby „Stouska a Křelovský potok“, konané dne 30. 1. 2013, 
zaevidováno v došlé poště pod položkou /10  

• předal zápis z prohlídky stavby „Stouska a Křelovský potok“, konané dne 19. 2. 2013, 
zaevidováno v došlé poště pod položkou /11 

• zápis o odevzdání a převzetí díla nebo jeho části stavby „Stouska a Křelovský potok“, ze 
dne 12. 3. 2013, zaevidováno v došlé poště pod položkou /12 
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5 . Odeslaná pošta: 
 
• byl odeslán dopis firmě SEKNE s.r.o., ohledně doplnění dopravního značení v Topolanech 

dle požadavků občanů – odeslaná pošta, pod položkou /5  
 
6. Přijatá pošta: 

 
• viz. bod č.4 – informace p. Dušana Vilímce 
• pí. Koutková, návrh na využití plochy „za hřištěm“ /13 
• pí. Vařeková, návrh na využití plochy „za hřištěm“ /14 
• dotazy pí.Koutkové /15 
 
7. Různé – diskuze: 
 

 
• p. Sláma zjistí v průběhu měsíce dubna, zda je stávající komunikace v Topolanech v záruce 
• p. Psota zjistí, jaké jsou možnosti ohledně opravy mostu na ul. Nedbalova - Bří. Čapků, 

popř. finanční nabídku 
• pí. Korchová předloží v měsíci dubnu cenovou nabídku od p. Vyroubala na výrobku 

dřevěných překážek, které budou umístěny na hřišti za školou 
• Mgr. Havran  veřejně poděkoval p. Vilímcovi za jeho práci, dohled a účast na všech 

jednáních ohledně čištění potoka 
• p. Koutek předal k proplacení účetní doklad na schválenou částku 5.000,- Kč za pronájem 

sálu 
• pí. Korchová předala k proplacení účetní doklady na schválenou částku 5.000,- Kč             

na Dětský maškarní karneval 
• mezi členy komise proběhla diskuze ohledně využití plochy za hřištěm včetně návrhů      

pí. Koutkové a pí. Vařekové, vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost, která se týká všech 
občanů Topolan, bude se tato otázka ještě dále projednávat 

• pí. Koutková vznesla dotaz (došlá pošta /15) ohledně umístění dalších košů na psí 
exkrementy (zatím byl umístěn jeden koš) – ústně vysvětlila pí. Půrová 

• pí. Koutková vznesla dotaz - cituje ze zápisu:“ pí. MUDr. Loudová informovala přítomné  
o jednání na vodohospodářské správě ohledně budování poldru, náspu a výpočtu průtoku 
potoka“, sdělila, že o žádné takové instituci neví, domnívá se, že pí. Loudová jednala 
přímo na Povodí Moravy s.p.,  pí. Koutkovou by zajímalo jejich vyjádření a chce jejich 
oficiální stanovisko (elektronicky, na papíře, ve vývěsce) - odpověděla pí. Půrová, že 
MUDr. Loudová toto sdělila členům komise pouze jako neoficiální informaci, že jednala 
ohledně budování poldru, náspu atd., takto společnost nazvala a nesdělila členům komise, 
že by z tohoto jednání měla nějaké oficiální písemné stanovisko či jiný dokument 

• na dotaz, zda se bude konat podzimní sběrová sobota v Topolanech, nejsme schopni 
odpovědět, neboť je toto v jednání a ještě nebyla jarní sběrová sobota 
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• pí. Koutková dále sdělila, že potřetí projevuje zájem o uvolnění písemností, které jsou 
k dispozici na vyžádání občanům Topolan – odpověděla pí. Půrová, neboť se právě  jedná  
o dopis pí. Koutkové, která  jej zaslala dne 27. září 2012 po vybudování chodníku kolem 
nemovitosti pí. Dlouhé, hospody U lípy, průchodem na ulici U parčíku, na odbor dopravy 
MM Olomouc, kde mj. cituji:“ ráda bych upozornila na nově vybudovaný chodník, který je 
volně přístupný občanům, ale podle mne nevyhovuje dopravně bezpečnostním 
podmínkám“, dále cituji:“ Je toto schváleno?“  
Pokud občany tato nechutná kauza zajímá, komise doporučuje si přečíst zápis ze dne        
4. 12. 2012, odst. 4., Došlá pošta: položka /60 kde je mj. uvedeno, že písemnost je 
zaevidována v došlé poště a na vyžádání je k dispozici občanům Topolan.    

• pí. Vařeková ze zápisu ze dne 12. 2. 2013  nepochopila, kolik bylo vyčerpáno finančních 
prostředků za rok 2012 – odpověděla a nahlas přečetla pí. Půrová (přítomní členové 
komise a přítomní hosté pochopili) 

• pí. Vařeková se dotazovala na e-mailovou adresu, kam je možno posílat dotazy, 
odpověděla pí. Půrová, že poštu zatím přebírá na KMC26@olomouc.eu, purova@seznam.cz  

 
 

 
 Příští veřejné jednání KMČ se koná 9. 4. 2013 v 18.30 hodin 
 
     Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany  

 


