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                          Zápis z veřejné schůze konané dne  2.12.2015                                        

KMČ  Olomouc - Topolany, konané v 18.00 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:   Dalibor Skřivánek, Eva Vařeková,  Roman Koutek, Alena Koutková, Irena Příkazská  

Jiří Janhuba, Blanka Sovová, Veronika Řezníčková a Michal Dvořák – strážník městské 

policie. 

Pan Klapil pořídil zvukový záznam z jednání KMČ v Topolanech 

Nahrávka z průběhu jednání KMČ nebude žádným osobám poskytnuta, neboť dle 

jednacího řádu KMČ, bod č. 7, schváleno RMO 3.3.2015 si může za zákonných 

podmínek každý občan pořídit zvukový záznam sám 

 

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. Členové KMČ odsouhlasili zápis z 4.11.2015 

 

 3. Doručená pošta:  

 

Zápis z jednání – podnět pana Skřivánka ve věci úpravy účelové komunikace mezi 

zahrádkami / 84 

Sdělení paní Příkazské ve věci nainstalování koše na psí exkrementy  před Veterinární 

klinikou v Topolanech / 85 

Sdělení paní Zendulkové ve věci údržby parcely č. 221 v k.ú.Topolany / 86 

Doklad – kopie faktury č. 2015082 – oprava a rozšíření nadzemních rozvodů a výměna repro / 

87  

 

http://www.olomouc.eu/topolany
mailto:KMC26@olomouc.eu
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4. Odeslaná pošta: 

 

Žádost paní Příkazské ve věci nainstalování koše před Veterinární klinikou v Topolanech / 32 

Žádost paní Zendulkové ve věci údržby parcely č. 221 v k.ú.Topolany / 33 

 

   5. Různé – diskuze: 

 

p. Půrová informovala přítomné, že: 

 

telefonicky kontaktovala p. Čížka, vedoucího provozu Přerov, Povodí Moravy ohledně 

pokračování dalšího čištění „Křelovského potoka“ schůzku je předběžně domluvena na 
17.12.2015 

 

na  zápis z jednání – podnět pana Skřivánka ve věci úpravy účelové komunikace mezi 

zahrádkami odpověděla pí. Půrová,  oprava je možná pouze z finančních prostředků na opravy 

z odboru dopravy MM Olomouc v roce 2016 

 

byla telefonicky kontaktována MVDr. Javůrkem ohledně přemístění koše na psí exkrementy – 

bylo navrženo osobní jednání s paní Příkazskou – termín prosinec-leden/2016 

Výsledek jednání bude sdělen v lednu 2016 

 

se zúčastnila s panem Klapilem  schůzky na MM Olomouc ve věci cyklostezky „ Neředín –  

Topolany“ dne 11.11.2015, schůzka byla informativní k vydání územního rozhodnutí 

 

p. Půrová informovala přítomné,  že došlo k personální změně paní Pavlína Štoplová není  

pracovnicí DP v Topolanech 

 

k 2.12.2015 bylo vyčerpáno celkem  138.38.575,- Kč a to: 

Topolínka – karneval 2.000,- Kč  SDH  ples 3.000,- Kč SDH – stromky 1.900,- Kč rozpočet 

na opravu a výměnu repro (S.Foukal) 40.856,- Kč zábradlí - chodník 6.0215,- Kč hrnec 

elektrický 2.990,- Kč postřik na chodník před DP Rondap 249,- Kč karta na telefon 600,- Kč 

kancelářské potřeby 951,- Kč sada – ohňostroj 13.00,- Kč 120m prodlužovačky 199,- Kč 2x 

světla 472,- Kč archívní složky 389,- Kč vývěska pro složky v Topolanech 20.000,- Kč 

dřevěný stánek – dveře, okenice 18.4665,- Kč nástřik schodů 2.438,- Kč Topolínka 3.000,- Kč 

SDH-Memoriál V. Hrachovce 2.000,- Kč pronájem sálu 100.let výročí kaple 3.000,- Kč 

hasičák práškový 1.150,- Kč vymalování chodby 4.900,- Kč odvodnění svodů u 

DP(D.Vilímec st.) 5.445,- Kč karta telefon 400,- Kč 2x visací zámek 70,- Kč kancelářské 

potřeby 517,- Kč diktafon 2.699,- Kč 2x náplň do tiskárny 900,- Kč diář na rok 2016 + náplně 

do pera 230,- Kč      
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k 2.12.2015 nebylo realizováno faktické předání včetně prohlídky oprav komunikaci z odboru 

dopravy MM Olomouc    

 

Pozvánka na schůzku na MM Olomouc, dne 9.11.2015 v 16.30 hodin – za KMČ se zúčastnil 

p. Klapil 

 

p. Koppová zajistí plakát ve dvou formátech na „Ohňostroj“, který bude již tradičně 1.1.2016 

v 18 hodin a hřišti za Detašovaným pracovištěm, občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno   

 

p. Koutek navrhl projednat se Správou nemovitostí, a.s. možnost snížení stropu ve „cvičící 

místnosti“ v budově Detašovaného pracoviště – písemnou žádost zajistí p. Půrová 

 

      

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.   

Dle žádají občany i hosty občanů Topolan, aby dodržovaly klid v nočních hodinách a 

neprovozovali soukromé ohňostroje a podobné činnosti.   

 

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

členům  komise.  

 

 

Příští  veřejné  jednání KMČ se koná dne 5.1.2016 v 18.00  hodin 

 

 

 

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

 

Členka KMČ: Barbora Koppová 

 

Dne: 7.12.2015 
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