
         Komise m�stské �ásti Olomouc-Topolany 
Zápis ze sch�ze dne 6.5.2008 
Pravidelná sch�ze KM�  Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budov� bývalé školy 
www.olomouc.eu/topolany 
KMC26@mmol.cz 
 
1.Prezentace: 
 
P�edseda Martin Bedná� zahájil sch�zi  
P�ítomni �lenové KM�:   Bc.P�rová, Bc. Psota, Poláková, Ing. Mohlerová,  Vilímec,   
                                          Va�eková, Srovnalová, Bedná�ová, Spurná 
Omluveni: Šenky�ík 
Hosté: ob�ané Topolan (viz. prezen�ní listina ) 
 
2. Kontrola usnesení: 
 
Komise bere na v�domí informace o pln�ní usnesení  k termínu  1.4.2008 
 
3. Program sch�ze: 
 

a) Trvají  úkoly  ze dne  5.2.2008 - realizace d�tského h�išt� p�ed budovou školy (zajistí p.Bedná�) 
      a  ze dne 4.3.2008 -  objednávka na cyklistickou mapu (zajistí Bc. P�rová). 
b) p. Bedná� p�edložil �len�m komise dopis Mgr. Puha�e (odbor vn�jších vztah� a informací-

vedoucí odd. KM� a DP, Magistrát m�sta Olomouce), který sd�lil, že z prost�edk� komise nelze 
proplatit projektové dokumentace kanaliza�ních p�ípojek v m�stské �ásti Topolany k jednotlivým 
nemovitostem.  

c) p. Bedná� p�edložil �len�m komise dopis M.Vaculíkové ( odbor koncepce a rozvoje, 
Magistrát m�sta Olomouce) ve v�ci d�tských h�iš� a jiných drobných rekrea�ních ploch 
v Olomouci, p�ílohou byl seznam  o drobných rekrea�ních plochách (d�tských h�ištích  
v Topolanech ). �lenové komise jednohlasn� odsouhlasili vyjmout ze seznamu  d�tských 
h�iš� v Topolanech, lokalitu �. 202 Nedbalova, protože se jedná o h�išt� na soukromém 
pozemku, vlastníka Ji�ího Knapa a d�tské h�išt� v lokalit� 203 Brat�í �apk�, které je 
nep�ístupné ve�ejnosti, protože  je v areálu  D�tského centra 1990. Dále KM� odsouhlasila 
žádost ob�an� o vybudování pískovišt� p�ed budovou bývalé školy v Ol. Topolanech a 
za�azení do seznamu drobných rekrea�ních ploch. 

d) Bylo zjišt�no, že RMO, na svém zasedání 22.4.2008 schválila pronájem pozemku parc.�. 211/7 
orná p�da o vým��e 3 737 m2 v k.ú. Topolany, p�es výslovný nesouhlas �len� komise, ze dne 
4.3.2008. �lenové komise jednohlasn� odsouhlasili revokaci usnesení RMO k pronájmu shora 
uvedeného pozemku, písemné stanovisko komise zajistí Bc.P�rová 

e) p. Bedná� sd�lil �len�m komise, že je nutné p�ed budovou bývalé školy, Nedbalova �. 8, �.p. 19,  
zabezpe�it šachtu na vodom�r poklopem (hrozí nebezpe�í úrazu), písemnou žádost zajistí 
Bc.P�rová 

f) p. Marie Kocourková, ústn� upozornila �leny komise na �idi�e osobních automobil�, kte�í si 
zkracují cestu p�es ulici U par�íku, navrhovala umíst�ní zákazových dopravních zna�ek nebo 
retardér�,  komise vzala tuto p�ipomínku na v�domí, bude �ešeno po vybudování kanaliza�ních 
p�ípojek k jednotlivým nemovitostem v ulici. 

g) Na základ� p�ipomínek ob�an�, bylo jednohlasn� odsouhlaseno umíst�ní dvou  tabulí Olomouc-
Topolany, která vymezuje za�átek obce, tzn. p�ed  nemovitost U sv.Jana 1 (P�rovi) až po poslední 
d�m sm�rem na obec Ústín, Brat�í �apk� 2 (Psotovi).   

      Dále bylo odsouhlaseno, aby v Topolanech na k�ižovatce ( u kaple ) a to konkrétn� za     
      autobusovou zastávkou  sm�rem na Ústín byla umíst�na dopravní zna�ka s rychlostí 70 km,  
      zajistí p.Bedná� 
 
 



 
 
 
 
   
h) Na základ� p�ipomínek ob�an� bude požádán vlastník nemovitosti p. Navrátil (u k�ižovatky p�i 

vjezdu do Topolan) a vlastník pozemku pan Martin Chochola (u k�ižovatky p�i vjezdu do 
Topolan), aby odstranili vzrostlé d�eviny, které brání ve výhledu do k�ižovatky (jedná se o úsek 
�astých dopravních nehod). �lenové komise jednohlasn� odsouhlasili, zajistí p. Bedná� 

i) p.Pavel Studený, upozornil �leny komise, že p�ed domem Nedbalova 15, je vedení deš�ové 
kanalizace v havarijním stavu ( vedení kanalizace se propadá na ve�ejném pozemku )  

      prohlídku na míst� samém a další p�ípadné kroky zajistí p.Bedná�    
j) p. Pavlína K�í�ková za �lenky Klubu maminek seznámila všechny p�ítomné s výsledkem sch�ze, 

která prob�hla dne 10.4.2008 se zástupci hasi��  a maminek a dále sd�lila stanovisko k celé 
záležitosti. Požádala jménem maminek, aby písemné stanovisko bylo sou�ástí zápisu KM�, dále 
bylo vyv�šeno na webové stránce a ve výv�sce u autobusové zastávky, aby si ob�ané Topolan  
mohli sami ud�lat nestranný a objektivní  názor.  

k) p. Bc.P�rová p�edložila �len�m KM� v Topolanech písemnou  žádost o vyslovení souhlasu 
k uzav�ení smlouvy o výp�j�ce. P�edm�tem smlouvy o výp�j�ce je bezplatné p�enechání do 
užívání místnosti o velikost 54m a místnosti o velikosti 10 m, v objektu, který neslouží k bydlení 
(budova bývalé školy, v 1. poschodí, Nedbalova 8, v k.ú. Olomouc – Topolany. Úhrady spojené 
s provozem, tj. energie a služby, budou hrazeny z prost�edk� komise m�stské �ásti Topolany, 
protože z �innosti „Klubu“ není žádný zisk ani jiná výhoda, jedná se o �innost dobrovolnou a 
bezplatnou. �lenové komise jednohlasn� odsouhlasili. Žádost na Magistrát m�sta Olomouce 
zajistí Bc.P�rová  

l) Projednána ústní žádost p. Korchové, která sd�lila, že p�i výjezdu od domu Nedbalova 8, 
v Topolanech,  má  problémy s n�kterými �idi�i autobusu �. 26 ( autobus bez cestujících  stojí na 
zastávce a brání ve výjezdu osobnímu automobilu ) a dále  ústní žádost p. Banatové (Radek Banat-
zahradní jezírka), Nedbalova 1/17, která má obdobný problém, kdy na to�n� autobusu �. 26, 
n�kte�í �idi�i zastaví autobus bez cestujících ve vjezdu do jejich domu (firmy) a  tím je zabrán�no 
ve  výjezdu z domu ( zákazník�m a majitel�m ), na DPMO projedná p.Bedná�  

m) Byl odsouhlasen návrh na ve�ejnou sch�zi ob�an�, která se bude konat 22.5.2008 (ve �tvrtek) v 19 
hodin v budov� bývalé školy v 1.poschodí. P�edm�tem sch�ze bude „Akce kanalizace a 
kanaliza�ní p�ípojky“. Ob�ané budou informováni místním rozhlasem a letákem ve výv�sní 
sk�í�ce.   

 
  
 
 
 
4. Ukon�ení sch�ze: 

 
P�edseda ukon�il sch�zi ve 20.15 hodin, p�íští ve�ejná sch�ze KM�  se bude konat 3.�ervna 2008, 
v 18.30 hodin, v budov� bývalé školy v Topolanech. 
 
Upozor�uji ob�any, že zápisy a i jiné písemnosti jsou dostupné na: 
www.olomoucko.eu/samospráva/komise  
 
 
 
 
Zápis zapsala Bc.Jana P�rová  


