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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 22.4.2014                                        

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, Barbora Koppová,  Sláma Petr     

Omluveni: Bc. Jan Psota, Mgr. Petr Jadrníček 

Hosté: strážník Městské policie Michal Dvořák 

 

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   

• p. Vilímec  zajistil cenu za přístřešek,  objednávka by měla být vystavena do konce 
měsíce května vystaví Mgr.Puhač 

• trvá úkol výměna( popř. oprava)  vchodových dveří do sklepa, objednávku zajistí p. 
Vilímec  

 

3. Doručená pošta:         

a) MM Olomouc, odbor majetkoprávní, zaslal žádost o sdělení stanoviska k pronájmu nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, zemědělské výroby/ 10 parc.č. 404 ostatní plocha o 
výměře 2.121m v k.ú. Topolany / lokalita Zadní čtvrť,  ZD Unčovice žádá o pronájem předmětného 
pozemku za účelem provozování 

4. Odeslaná pošta:     
 
a) Stanovisko KMČ 26 ke shora předmětné žádosti o pronájmu parc.č. 404 ostatní plocha o výměře 
2.121m v k.ú. Topolany / lokalita Zadní čtvrť,  ZD  Unčovice žádá o pronájem předmětného pozemku 
za účelem provozování. Komise žádost projednala a jednohlasně odsouhlasila, že pokud bude 
zachována příjezdová cesta ( polnička) k ostatním nemovitostem(polím), které jsou ve vlastnictví 
občanů Topolan, tak se žádostí o pronájem ZD Unčovice souhlasí  / 3  odpověď zajistí pí. Půrová   
 
5. Různé: 
 

• pí. Půrová předala p. Vilímcovi hotovost ve výši 3.000,- Kč pro SDH v Topolanech 
• pí. Půrová předala hotovost pí. Korchové ve výši 3.327.- Kč pro Mateřské centrum 

Topolínka 
• p. Dvořák strážník Městské policie Olomouc, informoval přítomné, o prováděné 

kontrole tonáže nákladních automobilů, které projíždějí přes most na ulici Bílkova, 
kde je omezená nosnost mostu. Kontroly budou prováděny i nadále a to namátkově. 
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• pí. Půrová informovala přítomné, že byla na základě požadavku Mgr. Šubové, dalších 
občanů Topolan a pracovníků MM Olomouc (Ing. arch. Galíkové, Ing. Gerhardové a 
Ing. Šobra) dne 2.4.2014 v budově DP v Topolanech  v 16.00 hodin svolána 
mimořádná veřejná schůze, pí. Mgr. Šubová zajistila účast všech 
zúčastněných(viz. zápis z měsíce března 2014)  k Územnímu plánu, který zasáhne 
do vlastnických práv  některých občanů Topolan. 

• p. Půrová informovala přítomné, že proběhlo jednání s pracovníky MM Olomouc a 
Povodí Moravy a.s. na místě samém ve věci „ Topolany – zpevnění břehů potoka u 
komunikace v ulici U Parčíku“, předmětem jednání bylo  protipovodňová ochrana 
Topolan, vybudování suchého poldru a zpevnění břehů vodního toku Stouska,  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.  

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

• p. Vilímec informoval přítomné, že proběhlo jednání ohledně opravy mostu mezi 
ulicemi Nedbalova a Bratří Čapků, převzal technickou dokumentaci od Ing. Radka 
Šišky, kterou vypracovala firma Designtec s.r.o., Olomouc,  kterou prostuduje a 
připraví případné námitky a požadavky k projektu – jednohlasně odsouhlaseno všemi 
přítomnými 
 

• Členové komise upozorňují občany Topolan a zároveň je  vyzývají  
k obezřetnosti, neboť v několika okolních vesnicích došlo ke krádežím 
v rodinných domech zejména v době, kdy nefungovalo pouliční osvětlení. 
 

• 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  27.5.2014 (v úterý) v 18.30 hodin 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany 
Dne: 25.4.2014  
 

 
 


