
Komise městské části Olomouc-Topolany 
 
Zápis ze schůze dne 3. 11. 2009 
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově detašovaného 
pracoviště MM Ol. Topolany 
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu 
 
1. Prezentace:  
Přítomni členové KMČ: Bednář, Spurná, Vilímec, Korchová, Bednářová, Poláková, Ing. 
Mohlerová, Koutek, Bc.Psota a Bc.Půrová     
Hosté: Příslušníci městské policie, Příslušníci policie ČR, A. Koutková ml., p. Vařeková, p. 
Řezníček, p. Halouska, Mgr. Ryáček, p.L.Hrachovec, MUDr. Loudová. 
 
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 6.10.2009 
 
2. Pošta: 
p. Bednář seznámil přítomné s došlou poštou: 
 
- Objednávka č. 122/09/KMČ26 ze dne 12. 10. 2009, firma: Miroslav Ďurajka, Hraniční 

25, 779 00 Olomouc – přeložení plynoměrů v budově MmOl. Nedbalova 8 
v Topolanech, Termín: 31. 10. 2009, cena včet ně DPH nepřesáhne 14.100,- Kč 

- Objednávka č. 124/09/KMČ26 ze dne 20. 10. 2009, firma: Ing. Oldřich Špunda, ovocné 
školkařtví 783 32 Náklo 53 – dodání 10 kusů třešně KORDIA, 10 kusů třešně 
BURGLAT a 10 kusů třešně REGINA. Cena včetně DPH nepřesáhne 4.000,- Kč. 

- Objednávka č. 128/09/KMČ26 ze dne 5. 10. 2009, firma: SKANSKA, a.s., p. Vinklárek, 
Pavelkova 6/1133, 772 11 Olomouc na zpevnění a provedení asfaltového nástřiku části 
komunikace v ulici Třešňová v Topolanech. Termín: 31. 10. 2009. Cena včetně DPH 
nepřesáhne 22.000,- Kč. 

- Žádost o pořízení generelu v Olomouci – Topolanech, č. j. 19/2009-Bed.ze dne 20. 10. 
2009 

- Sdělení k dopisu zde dne SmOl/ŽP/55/13910/2009/Ste 26.8.2009 Zemědělské 
vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Prostějov ohledně 
údržby(sečení) pozemku p.č.185 v k. ú. Topolany, na kterém se nachází vodní tok 
Stouska. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se řeší na tocích  pouze havarijní 
stavy.  

- p. Bednář sdělil, že ústně urgoval opravu plotu před budovou bývalé školy v Topolanech 
- p. Bednář sdělil, že řešil s Mgr. Puhačem platbu za spotřebu el.energie v budově bývalé 

školy v Topolanech 
- p. Bednář sdělil, že v sobotu 21. 11. 2009 bude na obvyklém místě (u Hasičské 

zbrojnice) sběrová sobota   
- p. Bednář sdělil, že ve středu 4. 11. 2009 bude kontrolní den ohledně opravy chodníků v 

Topolanech  
- p. Bednář informoval členy komise, že požádal prostřednictvím odb. VVI mmol,             

o snížení nájemného za pronájem obchodu v Topolanech a navrhl stanovení 
symbolického nájmu. 

- p. Bednář informoval členy komise, že byl jmenován nový pracovník detašovaného 
pracoviště p. Matěj Zeman, pracovní doba se nemění 

- p. Bednář ústně přednesl žádost p. Knappa o příspěvek na cenu „Hubertovy jízdy“, 
která se bude konat dne 7.11.2009 v Topolanech. Odsouhlasena částka 2000,- Kč 

- p. Bednář ústně přednesl žádost „Klubu maminek“ na umístění a osvětlení vánočního 
stromku před budovou bývalé školy v Topolanech (v období vánoc). Odsouhlaseno.  

 
 
 
 



 
 
 
3. Různé: 
 
 
- p. Spurná informovala členy komise, že v ulici bří. Čapků není slyšet místní rozhlas. 
- p. Koutek podal stížnost ohledně stání aut na ulici Bílkova v blízkosti křižovatky při    
       vjezdu do Topolany (osobně bude řešit p. Bednář) 
- p. A. Koutková ml. se dotazovala, kdy bude provedena údržba (ořez) okrasných dřevin 

v Topolanech. Odpověděl p. Bednář, že řez dřevin probíhá od měsíce října do února 
- p. L. Hrachovec upozornil členy komise, že mezi hospodou Pod lípou a jeho nemovitostí 

projíždějí automobily. Jedná se o úzkou uličku (průchod) mezi oběma domy. Bude 
řešeno na příští schůzi komise. 

- p. Halouska a Mgr. Ryáček  podali podnět k řešení nevyhovujícího stavu silnice po 
výstavbě kanalizace v ulici U parčíku. Odpověděl p. Bednář, že odbor dopravy neschválil 
opravu této komunikace.  Žádost na odbor dopravy (reklamace provedeného díla u firmy 
LB 2000), aby silnice U parčíku byla dána do původního stavu, zajistí Bc. Půrová 

 
 
 
 
 
 
 

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů. 
 

Příští veřejné jednání kmč se koná v úterý 1. prosince v 18.30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis zapsala Bc.Půrová                                         Správnost ověřil Bednář, předseda KMČ 


