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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 19.5.2015                                        

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, Chochola Martin, Korchová Regina, 

Koppová Barbora a Ivo Klapil      

Hosté: Marta Spurná, Ing. Marie Mohlerová, pí. Komendová,  Roman Koutek, 

Jiří Janhuba, Blanka Sovová, Eva Vařeková 

Paní Vařeková požádala o pořízení zvukového záznamu průběhu schůze,  

členové KMČ jednohlasně souhlasili. 

Upozornění: zvukový záznam z jednání může přítomný občan pořizovat po 

oznámení tohoto záměru přítomným členům KMČ, pořizovatel záznamu je 

přitom povinen respektovat práva na ochranu osobnosti dle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, a při zpracování osobních údajů postupovat v souladu 

s ustanovení  zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

2. Doručená pošta:  

  

 Přehled činností TSMO, a.s. v měsíci květnu 2015 / 27 

 Přehled činností TSMO, a.s. v měsíci květnu - oprava 2015 / 28 

 

 Potvrzení o předání  dne 11.5.2015 finanční hotovosti ve výši Kč 4.900,- 

p. Koutkovi/ 30 

 ARRIVA MORAVA a.s.,oblast Olomouc – úplná uzavírka ul. Polská, 

termín od 21.45.-25.5.2015 / 31 

 DPMO, a.s – zrušení linky č. 28 ke dne 1.6.2015/ 32 

 Firma RN Desing Radim Nášel-cenová nabídka na montáž a opláštění 

pergoly za DP – 18.465,- Kč / 33 

 TSMO, a.s. orientační ceny na opravy komunikací – Topolany, 

předpokládané náklady 199.910,15 Kč / 34 

 

http://www.olomouc.eu/topolany
mailto:KMC26@olomouc.eu
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 p. Foukal Stanislav – vyjádření ke stanovisku “Umístění vedení veřejného 

rozhlasu“/ 35  

 
3. Odeslaná pošta: 

 

 pí. Korchová písemně upozorní pracovníky Správy nemovitostí na nutnou    

    opravu spínače  čerpadla(kanalizace) u DP v Topolanech/ 5 

 p.Klapil písemně upozorní p. Kaderkovou, aby záměr pořádání ohňostroje  

    oznámila na operační středisko hasičů Olomouckého kraje/ 6   

  
 

4. Různé – diskuze: 

 

Členové komise odsouhlasili rychlou cestou(prostřednictvím skype a internet. 

zpráv) cenovou nabídku na montáž a opláštění pergoly za DP ve výši 18.465,- 

Kč – jednohlasně odsouhlaseno. 

 

Předsedkyně paní Půrová podala   návrh na zakoupení jedné vývěsky pro Klub 

seniorů, SDH a Červeného kříže   v Topolanech - předpokládaná cena je 

20.000,- Kč, včetně instalace – návrh byl jednohlasně odsouhlasen.   

 

Oprava vchodu do detašovaného pracoviště MMOl firmou Opluštil nebude 

realizována. Oprava se odkládá na neurčito. 

 

Jednohlasně byla odsouhlasena částka ve výši 3.000,- Kč pro Mateřské centrum 

Topolínka. 

 

Paní Koppová předložila k nahlédnutí  mapy sečení pozemků v majetku SMO 

v k.ú. Topolany – paní Vařeková si fotoaparátem pořídila fotodokumentaci.  

 

Předsedkyně komise paní Půrová podala návrh na označení žlutým nástřikem 

chodníků (schodů) z hlediska bezpečnosti  na ul. Nedbalova a ul. U Parčíku. 

Návrh byl jednohlasně odsouhlasen, předpokládanou cenu zajistí u TS a.s. 

navrhovatelka. 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili návrh na opravy komunikací 

v Topolanech ( z finančních prostředků odboru dopravy). Předpokládané 

náklady činí dle zpracování finanční rozvahy TSMO  199.910,- Kč.  
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Požadavek na opravu a realizaci rozšíření veřejného rozhlasu trvá. Firma 

TESEMO pana Foukala má od MMOl plnou moc k plnění, dosud ČEZ 

nepotvrdily možnost užití jejich nosných prvků. 

 

Předsedkyně paní Půrová informovala členy komise o  výši nedoplatku za el. 

energii ve výši 55.000,- Kč v budově DP, když přitom SMO byly pravidelně 

hrazeny čtvrtletní zálohové platby. Jedná se o opakovaný problém, když přitom 

technikem SNO, a.s. nebylo shledáno narušení sítě. Po konzultacích na MMOl 

bylo dohodnuto a jednohlasně odsouhlaseno, že se stavy el. energie budou 

zapisovat do sešitu, který bude umístěn u rozvaděče. Za Klub seniorů byla 

přítomna pí. Spurná a za SDH p. Koutek, spojovací dveře budou otevřené do 

doby, než budou zhotoveny další dva klíče 

Stavy el. energie ET 1- škola               příchod 13388  odchod 13389 

                                ET 2- kancelář          příchod  6372   odchod 6373  zaps. pí. Půrová 

 

Paní Korchová tuto povinnost sdělí Ing. Libuši Dostálové (DP) a paní Milerové 

( knihovna).     

 

Paní Půrová informovala přítomné, že pí. Koppová zajistila plachtu na zakrytí 

dětského pískoviště. Plachta je umístěna na pískovišti. 

 

Pan Koutek předal paní Půrové doklad na částku 2000,- Kč  za 3 kusy pohárů 

k proplacení. 

 

Paní Půrová informovala přítomné, že ji oslovila písemně paní Kaderková se 

sdělením, že dne 6.6.2015 cca ve 23 hodin  bude asi 3 minuty před hospodou 

Moravský Grunt soukromý ohňostroj / p. Klapil tuto skutečnost bude řešit. 

Komisi nepřísluší vydávat jakákoliv povolení či rozhodnutí, může jen občany 

upozornit, že se tak stane. Veškeré důsledky nese provozovatel, ten by měl 

upozornit městskou policii, že v tento den bude narušen noční klid.  

 

Ing. Mohlerová upozornila, že je nutno opravit kapličku na ulici Nedbalova. 

Odpověděla paní Půrová, že oprava je  možná  z finančních prostředků v roce 

2016. Prozatím by mohla být oslovena stavební firma, která má s touto činností 

zkušenosti, aby po důkladné prohlídce nabídla stavební řešení i finanční 

rozvahu. Podle náročnosti by se případné náklady daly rozdělit na dva roky.  

 

Paní Komendová upozornila, že v okolí její nemovitosti  je  pořádán  často 

ohňostroj, zbytky nachází i na parapetech své nemovitosti. Odpověděla 
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předsedkyně komise, aby při podobné záležitosti okamžitě volala Městskou 

policii.     

 

Dále paní Komendová upozornila, že v zimních měsících jsou kluzké nové 

chodníky. Tuto situace je nutné řešit okamžitě případ od případu. TSMOl mají 

na svých stránkách přímé telefonní číslo, kontaktní osobu i mailové spojení. Je 

možné využívat okamžitě všemi občany, není nutné řešit přes KMČ. 

 

Poslední připomínka paní  Komendové bylo upozornění na nevhodné chování 

sousedů– KMČ není oprávněna do těchto sporů jakkoliv zasahovat. V případě 

nedomluvy,  se záležitost řeší  podle Občanského zákoníku občanskoprávní 

cestou.  

 

Pan Janhuba měl připomínku, že komise špatně hospodaří s finančními 

prostředky, že návrhy na  stavby, opravy  a stavební úpravy nevybírá z vícero  

nabídek.  Komise se řídí Statutem KMČ, který schvaluje RMO. Protože nemá 

právní subjektivitu, je „jen“ poradním orgánem RMO, nemůže ani v pravém 

smyslu slova hospodařit s žádnými finančními prostředky, má tedy „jen“ 

iluzorní rozpočet, který ovšem obhospodařuje OVVI MMOl a tyto mantinely 

určují finanční možnosti komisí.  Na základě výzvy může sice oslovit firmy 

k nabídkám na drobné opravy, ale závěrečný způsob řešení objednávky je pouze 

a výhradně na straně garanta činnosti KMČ, tedy odboru vnějších vztahů a 

informací MMOl. Tak tomu bylo i v kritizovaném případě. Objednávka zatím 

vystavena nebyla.  

 

Pan Janhuba se dále kriticky vyjádřil ke stavu  silnice U Parčíku – Odpověděla 

předsedkyně paní Půrová. Základní informace: Oprava silnice je v řešení. 

Uskutečnilo několik schůzek se zástupci MMOl Olomouc, Povodí Moravy, za 

účasti členů KMČ, na nichž bylo konstatováno, že z hlediska dalšího postupu 

bude nutné nejdříve zpevnit břehy potoka, protože potok byl vyčištěn, a pokud 

nebudou břehy potoka zpevněny, bude zemina z břehu  opět ujíždět do potoka a 

vzniknou záplavy… 

 

Paní Vařeková poznamenala, že v době, kdy byl členem KMČ  Mgr. Ryjáček, 

byla oprava silnice U Parčíku v seznamu investičních prací, přesto nakonec 

nerealizována. Dále poznamenala, že přístřešek na hřišti za DP v Topolanech se 

budoval pro „děcka“ – Paní předsedkyně Půrová upřesnila, že přístřešek se 

budoval především pro společenské akce, které na hřišti pořádají SDH 

v Topolanech, Mateřského centra Topolinka a že už jednu špatnou zkušenost  s 
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„boudou“ na hřišti pro děti, která musela být odklizena, občané Topolan již 

mají.    

 

Paní Vařeková se opět vracela k jednání  komise v březnu a pana Koutka 

vyzývala, aby jí potvrdil to, co neřekl v době,  jak tvrdila ona, načež pan Koutek 

z jednání odešel. 

 

Z důvodu dalších nekonstruktivních poznámek přítomných předsedkyně 

komise jednání  ukončila. 

       

 

Členové  komise žádají občany, aby po svých psech exkrementy uklízeli. 

 

 

Komise městské části v Topolanech  upozorňuje občany, že vždy v pondělí, 

avšak nejpozději do konce měsíce května, mohou na detašovaném pracovišti 

MMOl zaplatit poplatek za psy a poplatek za komunální odpad, popř. pořídit 

ověřování podpisů nebo listin.  
 

 

Členové komise žádají občany, aby v rámci dobrých vztahů se sousedy a 

slušnosti k ostatním obyvatelům, zachovávali neděli jako den klidu a 

odpočinku a zbytečně  neprováděli  činnosti, které vytvářejí hluk ( sekání 

trávy, řezání motorovou pilou apod.) 

 
 

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

členům  komise.  

 

               

 

 Příští  veřejné  jednání KMČ se koná. 9.6.2015 ( v úterý) v 18.30 hodin 

 

 
Správnost zápisu - zapsala: Bc.Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany 

 

Členka KMČ: Barbora Koppová 
 

Dne: 20.5.2015  
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