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                          Zápis z neveřejné schůze konané dne 4.11.2014                                        

KMČ  Olomouc - Topolany, konané v budově detašovaného pracoviště    

MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu 

 

1. Prezentace: 

 

Přítomni  členové  KMČ: Bc. Půrová Jana, Koppová Barbora, Vilímec Dušan,  Ing. 

Mohlerová Marie, Mgr.Jadrníček Petr, Korchová Regina, Sláma Petr 

Omluveni: Bc.Psota Jan  

2. Kontrola plnění úkolů: 

 byla provedena oprava popraskané silnice na ulici Nedbalova, všechny rigoly byly 

vyčištěny – p. Sláma informoval o průběhu opravy 

 

3. Doručená pošta: 

 

 MM Olomouc – Žádost o  sdělení    k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce, ZD Hněvotín  - pozemek č. 295/4 ostatní plocha o výměře 18m, pozemek č. 

295/5 ostatní plocha  o výměře  87m, pozemek č. 304/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

10m  / 38 – odpověď zajistí pí. Půrová 

 Požadavek Mgr. Vladimíra Puhače ve věci dalšího pokračování členů komise v práci / 39 
odpověď zajistí pí. Půrová 

 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014/ 40 

 

4. Odeslaná pošta: 

 Sdělení stanoviska KMČ v Topolanech - MM  Olomouc   k prodeji nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce  - pozemek č. 295/4 ostatní plocha o výměře 18m, 

pozemek č. 295/5 ostatní  plocha  o výměře 87m a pozemek č. 304/2 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 10m – komise jednohlasně odsouhlasila prodej shora uvedených 

nemovitých věcí / 16 

  Požadavek Mgr. Vladimíra Puhače  ve věci dalšího pokračování práce členů v komisi/ 17 

 

5. Různé: 

 
 

 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 je na 

požádání k dispozici (zapůjčení) všem občanům Topolan 

 p. Vilímec  informoval  přítomné, že v měsíci  listopadu  bude provedeno firmou  Opluštil 

vyčištění  dalších rigolů a oprava cesty mezi zahrádkami směrem k „čističce“  

 Na  ulici  Bílkova, byly odstraněny   železné  pruty – informovala pí. Koppová 

 p. Jadrníček  přednesl požadavek na ořez vzrostlého stromu v parčíku (ulice U Parčíku).  
 p. Sláma informoval přítomné, že občané jsou povinni vyčistit propusti pod vstupy a vjezdy 

ke svým  rodinným domům 

 p. Koppová zajistí plakáty a letáčky na tradičná novoroční ohňostroj 
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 p. Půrová byla kontaktována strážníkem Městské policie  Michalem Dvořákem, strážníci MM 

policie pravidelně provádí kontroly v Topolanech, projíždějí ulice, projíždějí mezi 

zahrádkami, provádějí kontrolu hřiště za DP, aj.   

 na základě požadavků občanů, členové komise žádají občany, aby zachovávali neděli, jako 

den klidu a nezpůsobovali zbytečně nadměrný hluk řezáním motorovou pilou, sekačkou, 

křovinořezem, neobtěžovali své  sousedy  kouřem  z  likvidace padajícího listí, suché trávy  

apd.                  

 

Komise děkuje občanům za vstřícnost. 

 

 

 

 

Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte  

členům  komise.  

 

             

                  Příští  neveřejné  jednání KMČ se koná  2.12.2014 (v úterý) v 18.30 hodin 

 
 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Půrová,  

předsedkyně KMČ Topolany 

Dne: 9.11.2014  
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