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KMČ  Olomouc - Topolany, konané v 18 hodin v budově   detašovaného pracoviště    

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

 

1. Prezentace: 

 

Přítomní členové KMČ: Půrová Jana, Korchová Regina, Ivo Klapil, Barbora Koppová, Martin 

Chochola 

2. Členové KMČ jednohlasně odsouhlasili zápis z 7.11. 2017 

3. Požadavky na MM Olomouc: 

MM Olomouc, žádost o vyznačení komunikace (bílou čárou) v Topolanech na ulici Bílkova, 

Nedbalova a bří. Čapků - úkol trvá, projednáno s panem Holým, zaměstnancem MM 

Olomouc 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili změnu žlutého dopravního značení u památníků v 

ulici U Parčíku - s panem Holým, pracovníkem MM Olomouc na místě samém projednala pí. 

Půrová, značení bude se souladu s platnou legislativou - úkol trvá 

 

Oprava "Smírčího kříže" v Topolanech, firma Milan Polián, Olomouc, stále probíhají 

administrativní kroky na majetkoprávním odboru a odboru památkové péče - úkol trvá  

 

Pan Ing. Jiří Frančák žádá, aby dostal odpověď od odpovědných pracovníků MM Olomouc ve 

věcí chodníku Topolany - Hněvotín a cyklotrasy Ústín -Topolany - Olomouc. Žádá 

písemnou odpověď, která mu má být předána prostřednictvím KMČ v Topolanech / 

požadavek trvá - předáno odporu investic 

 

Paní Dagmar Poláková žádá, aby dostala odpověď od odpovědných pracovníků MM 

Olomouc ve věcech parkovacích míst v Topolanech a výstavby dešťové kanalizace. Žádá  

písemnou odpověď, která jí má být předána prostřednictvím KMČ v Topolanech / požadavek 

trvá - předáno odboru investic 

MM Olomouc, pí. Horňáková – Harmonogram předkládání požadavků na opravy komunikací 

v roce 2018, termín do: 15. 3. 2018 

 

 

4. Doručená pošta:  

 

-není 

5. Odeslaná pošta: 

- není 
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mailto:KMC26@olomouc.eu


 

 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC – TOPOLANY      

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

 

6. Různé: 
 

Občanům Topolan, všichni členové komise městské části 

v Topolanech, oznamují, že na základě vlastních  žádostí  na 

MM Olomouc ukončili k 31.12.2017 svoje členství  v komisi. 
                                                                                         podpis 

Regína Korchová                                                …………………………… 

                                                                                        podpis 
Barbora Koppová                                                …………………………… 

                                                                                        podpis 
Martin Chochola                                                  …………………………… 

                                                                                        podpis 
Ivo Klapil                                                             …………………………… 

                                                                                        podpis 

Jana Půrová                                                          …………………………… 

 

 

 

Nově jmenovaným členům komise přejeme hodně štěstí, pevné nervy  

a mnoho úspěchů v jejich práci. 

 

 

Všem občanům Topolan přejeme pokojné vánoční 

svátky, v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a 

tolerance.  
 

                                                      Podpisy všech 

 

 

 

 

 

 

Dne:  5.12.2017 


