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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 25.3.2014                                        

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,  D. Vilímec, Ing. Mohlerová Marie, Chochola Martin,  
Regina Korchová,  Mgr.Petr Jadrníček, Barbora Koppová      

Omluveni: Sláma Petr 

Hosté: strážník Městské policie Michal Dvořák 

Hosté – občané Topolan: Mgr. Šubová, Ing. Šuba, Ing. Konečný, pí. Beňová, pí. Chudobová a p. Jiří 
Chudoba 

 

2. Kontrola plnění úkolů: 

• požadavek  po předchozí dohodě s pí. Příkazskou  z odboru životního prostředí na 
umístění  ještě jednoho  koše na psí exkrementy –  trvá, návrh na umístění v ul. U 
Parčíku  bude řešen v měsíci dubnu, zajistí pí. Půrová 

• p. Vilímec  zjistil cenu za přístřešek,  objednávku vystaví Mgr.Puhač 
• trvá úkol výměna( popř. oprava)  vchodových dveří do sklepa, zajistí p. Vilímec  

 

3. Doručená pošta:         

a)  sdělení – Veolia o přerušení dodávky  (dne 12.3.2014) na ulicích Třešňová, Bílkova, Nedbalova, U 
Parčíku, bří. Čapků a U Sv. Jana / 4 

b) odbor koncepce a rozvoje – Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu ÚZEMNÍHO 
PLÁNU OLOMOUC / 5 

c) MM Olomouc – Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem provádění 
stavebních prací ( výkop vodovodu  a výkop  plynovodu )  - účelem je prodloužení  řádu v ulici 
Třešňová (od 10.3. – 14.3.2014). Žádost podala firma Provádění staveb Olomouc, a.s. / 6  

d) p. Koppová předložila kopii katastrální mapy u. Bílkova, za účelem zjištění rozměrů (plochy) pro 
parkování osobních vozidel   před nemovitostí  par.č. 189 a rozměrů chodníku, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, par. č. 176/1 vlastníky nemovitostí osloví pí. Půrová a p. Jadrníček / 7 

e) p. Chochola předložil záznam o úkonu předcházejícím kontrole – KHS Olomouckého kraje, dne 
12.3.2014bylo svoláno jednání ve věci prošetření hluku z dopravy na komunikaci  ulice  Bílkova 
v Topolanech. SSOK Olomouckého kraje navrhuje jako opatření provést do poloviny  roku 2014 
sanaci příčných spár v úseku od křižovatky s II/448 po křižovatku s ul. Nedbalova, která bude spočívat 
v  odfrézováním asfaltobetonového povrchu v šířce 30cm a hloubce 5 cm, případné  dofrézování  
příčné spáry a zalití asfaltovou zálivkou / 8 



 

 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC – TOPOLANY      

WWW.OLOMOUC.EU/TOPOLANY                                                                                                                      KMC26@OLOMOUC.EU 

f) Žádost o projednání Upraveného návrhu územního plánu Olomouc, v lokalitě Za potokem 
v Topolanech – předložila Mgr. Šubová a Ing. Šuba ( za vlastníky ostatních nemovitostí Ing. 
Konečného, pí. Beňové, pí. Chudobové a p. Chudoby)  / 9    

4. Odeslaná pošta:     
 
a) Žádost o zařazení přípravy vybodování nových chodníků v Topolanech ( ul. U Sv. Jana, Bílkova 
směrem ke kapli a chodník na ulici Nedbalova ( včetně lávky přes potok)  směrem na navazující 
chodník na   ulici bří. Čapků, předáno včetně  příloh kopií katastrálních map/ 2 zajistila pí. Půrová   
 
5. Různé: 
 

• Komise jednohlasně odsouhlasila příspěvek pro SDH v Topolanech (pořádání plesu) 
ve výši 3.000,- Kč 

•  Ing. Mohlerová a p. Vilímec informovali přítomné o prezentaci projektu Riziková 
území při extrémních přívalových srážkách, dne 3.3.2014 a o místním šetření v ulici U 
parčíku a vodních toků Stouska a Křelovský potok.   

• p. Dvořák ( strážník Městské policie Olomouc) byl požádán o kontrolu tonáže 
nákladních automobilů, které projíždějí (zkracují si cestu) přes Topolany do Hněvotína 

• p. Vilímec informoval přítomné, že na ul. Nedbalova byl  provizorně  opraven místní 
rozhlas 

• p. Vilímec informoval přítomné, že chodník  –  cyklosteska směrem do Hněvotína  je 
v jednání 

• Členové komise jednohlasně odsouhlasili a podpořili žádost Mgr. Šubové ve věci 
projednání Upraveného návrhu územního plánu Olomouc v lokalitě Za potokem / 
položka / 9 – pí. Půrová přislíbila kontaktovat odpovědné pracovníky MM Olomouc a 
pokusit se vyvolat další jednání.  

• pí. Půrová zajistila dne 26.3.2014 schůzku v dané věci s pracovníky MM Olomouc, 
která se bude konat dne 2.4.2014 v budově DP v Topolanech  v 16.00 hodin,  

• pí. Mgr. Šubová zajistí účast všech zúčastněných – osobně projednáno s pí. 
Půrovou 

• KMČ projednala „Pravidla pro soužití se psy“, členové komise vyzývají všechny 
občany, kteří venčí psy na veřejných místech, aby po svých  pejscích uklízeli, k 
dispozici jsou dva koše včetně sáčků  - členové komise děkují ohleduplným občanům. 
Dále členové komise žádají „pejskaře“, aby dávali bedlivý pozor na své psy,  měli je 
na vodítku s náhubky,aby nedošlo k napadení dětí, starých nebo jinak omezených  
osobo. Děkujeme za pochopení!!  

• p. Půrová informovala přítomné, že proběhlo jednání ve věci „ Topolany – zpevnění 
břehů potoka u komunikace v ulici U Parčíku“, předmětem jednání bylo  
protipovodňová ochrana Topolan, vybudování suchého poldru. Zpevnění břehů 
vodního toku Stouska, je zásadní a prioritní, než vybudování nové silnice, neboť již 
teď břeh ujíždí opět do potoka  a bez zpevnění břehů, hrozí, že se opět tok zanese 
hlínou a bahnem, zvedne se hladina potoka a některé nemovitosti mohou být zatopeny, 
jak už to bylo v minulosti. O dalším výsledku jednání budou občané informováni!!! – 
zajistí p. Půrová 
 

• p. Koutek předal pí. Půrová účetní doklad na částku 3000,- Kč za pronájem sálu  
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( ples SDH v Topolanech) 
p. Korchová předla pí. Půrová účetní doklady  - Karneval pro děti MC Topolínka 
 

• Členové  KMČ v Topolanech upozorňují  občany, že lhůta pro připojení na 
kanalizační řád skončila k  31.12.2013 

• Členové KMČ upozorňují občany, že poplatek za psy a poplatek za komunální odpad 
za rok 2014 je možno uhradit v Detašovaném pracovišti  Topolany v pondělí  od 9.00 
– 12.00, 13.00 – 16.45 hodin.  Výše poplatku pro rok 2014 je 660,00  Kč termín 
splatnosti poplatku:  nejpozději do 31.5.2014  !!   

 

 
             
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte  
členům  komise.  
 
 
 
 
Příští  neveřejné  jednání KMČ se koná  22.4.2014 (v úterý) v 18.30 hodin 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany 
Dne: 27.3..2014  
 

 
 


