Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis z veřejné schůze dne 7.července 2009
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově detašovaného
pracoviště mmol, Nedbalova 8, Olomouc.
www.olomouc.eu/topolany , kmc26@olomouc.eu

1.Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bednář, Bednářová, Korchová, Koutek, Poláková, Spurná, Vilímec,
Omluveni : Bc.Půrová, Ing. Mohlerová, Bc.Psota
Hosté: Mgr. M. Vaculíková, Dis., veřejnost
2. Program schůze:
= p. Vaculíková představila dva návrhy projektů rekonstrukce hřiště od společností Intext a
Dřevoartikl.
Přítomní členové kmč jednohlasně podpořili návrh firmy Dřevoartikl, zároveň odsouhlasili
požadavek na dílčí úpravy v tomto projektu. Písemné stanovisko zajistí Bednář.
= Kanalizace v Topolanech – probíhá kolaudační řízení, po jeho vyhlášení poběží měsíční
lhůta k možnosti napadení. Občané budou včas informování o datu možnosti připojení se
ke kanalizaci.
Důrazné upozornění !! Dle zjištění pracovníků mmol, jsou někteří občané již připojeni
a vypouštějí odpad do kanalizace. Toto může být ze strany VHS pokutováno.
Zároveň je nepřípustné, aby byla do kanalizace odváděna dešťová voda. Po kolaudaci
a jejím předání VHS bude toto kontrolováno a při zjištění tohoto napojení může být
rovněž pokutováno.
Slečna Koutková upozornila, že dosud nebyl stavební firmou zpřístupněn uzávěr vody před
jejím domem.
p. Vilímec předložil seznam nedostatků při výstavbě kanalizace a následných povrchových
úpravách. Kopii předá předsedovi v nejbližších dnech.
Informace o Ing. Dudíkovi, provádějícího některým občanům projekt k připojení k domu :
projekty provádí v rozporu se slibem na veřejné schůzi nikoli za 1.200,-Kč,ale za 1.500,-Kč,
nepředává potvrzení o zaplacení a nevyřídil územní rozhodnutí na mmol.
Předseda kmč kontaktoval p. Andrése, který již v minulosti v Topolanech působil na
projektech vodovodních přípojek, který slíbil, že případné projekty zhotoví za 1.200,-Kč
a zároveň vyřídí všechna další povolení. Kontakt bude vyvěšen na nástěnce kmč.
Předseda p. Andrésovi předal potřebnou dokumentaci.
= Žádost Dr. Ing. Krumpolce, CSc., Th. D., na zakoupení dřevin k opravě živého plotu
kolem kaple byla odložena na příští jednání kmč.

= Předseda informoval o setkání se starostou a dalšími členy vedení obce Hněvotín.
Schůzi inicioval a rovněž se jí zúčastnil p. Petr Sláma.
Na setkání probírali možnosti společného postupu k omezení průjezdu nákladních
automobilů nad 12 tun obcemi.
Dále možný společný postup při výstavbě chodníku a cyklostezky mezi obcemi.
Starosta podal informace o modernizaci školy v Hněvotíně a nabídl rodičům z Topolan
možnost její prohlídky.

Došlá pošta:
1. MMO odb. koncepce a rozvoje-Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné
povahy – Souboru změn č. XIX Územního plánu sídelního útvaru Olomouc –
viz. nástěnka kmč.
2. MMO odb. životního prostředí – Odpověď na stížnost p.Frančáka – viz nástěnka kmč.
3. MMO odb. investic – Návrh rozpočtu města Olomouce, žádost o vyjádření kmč
k investicím v Olomouci Topolanech. - kmč tento projedná na svém příštím jednání.

Vyzýváme občany Topolan, aby své připomínky a dotazy zasílali na adresu:
KMC26@mmol.cz nebo osobně na detašované pracoviště mmol - Topolany, každé
pondělí od 13.00 do 17.00 hodin. Tel.: 585 412 728.
Příští veřejné jednání kmč Olomouc Topolany se bude konat dne :
4. srpna 2009 od 18.30 hodin.

Zápis zapsal Bednář

