
Komise městské části Olomouc-Topolany 
 
Zápis ze schůze dne 5.1.2010 
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, Koutek, 
Bc.Psota  
   
Hosté: příslušník městské policie, příslušníci policie ČR,  
 
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 1.12 .2009 
 
2.Pošta: 
p. Bednář seznámil přítomné s došlou poštou: 
 
- Odbor koncepce a rozvoje MMO – společné jednání o návrhu souboru změn územního 

plánu SÚ Olomouc. – Změna na stavební parcelu, na ulici Třešňová. 
- Odbor životního prostředí MMO – rozhodnutí o vydání stavebního povolení : 

„Kasárna Neředín – regenerace areálu, II. etapa, 2. stavba – vodní díla“ 
 
3. Program schůze: 
 
- Omluva p. Barošové z odb. dopravy MMOL z jednání kmč ze zdravotních důvodů.  

Paní Barošová se zúčastní únorového jednání kmč. 
- Informace PČR, že hlídky pravidelně zajíždějí do Topolan. 
- Informace MP Olomouc, o sloučení pracovišť MP na jedno místo v Kateřinské ulici. 

Služebna MP na hlavním vlakovém nádraží zůstává. 
- Oprava plotu před budovou DP MMOL bude dokončena do pátku 9.1.2010 - popř. dle 

počasí. 
- Odstranění suti pod třešněmi bude řešeno na jaře - duben, květen. 
- Žádost p. Polákové o zveřejnění výdajů a investic v Topolanech v roce 2010. Zajistí 

předseda kmč do konce měsíce ledna. 
- Dotaz p. Polákové, proč odb. VVI nezajistil výměnu zámků, revizi elektřiny a návštěvní 

řád v budově DP MMOL, jak p. Puhač slíbil na uzavřeném jednání kmč v loňském roce. 
Informace zajistí předseda do příštího jednání kmč. 

- Opětovně byl vznesen požadavek na připojení budovy DP MMOL ke kanalizaci. Urgenci 
zajistí předseda kmč. 

- Na návrh předsedy přítomní členové kmč jednohlasně odsouhlasili nákup GPS navigace 
pro potřeby SDH Topolany. Tato jim výrazně usnadní výjezdy k požárům apod. mimo 
obec.  

     
 

 Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů. 
 

Příští veřejné jednání kmč se koná v úterý 2.února 2010 v 18.30 hodin. 
 
 
 
 
 
Zápis zapsal Bednář, předseda KMČ 


