
Komise městské části Olomouc-Topolany 
 
Zápis ze schůze dne 4. 5. 2010 
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově detašovaného 
pracoviště MM Ol. Topolany 
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu 
 
Hosté: příslušníci PČR, pracovníci odb. koncepce a rozvoje MMOl, občané 
 
1. Prezentace: 
Přítomni členové KMČ: Bednář, Spurná, Korchová, Bednářová, Koutek, Bc. Psota, Vilímec   
Omluveni: Bc. Půrová, Poláková  
Členové komise nevznesli námitky k zápisu ze dne 6. 4. 2010 
 
p. Bednář předal členům komise následující písemnosti: 
- žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku SMOl - odb. majetko-právní MMOl 
- odvolání člena KMČ Ol. Topolany – Rada města Olomouce 
- žádost o úpravu veřejné zeleně po opravě chodníků na ulici Nedbalova –odb. dopravy 
MMOl 
 
2. Program schůze: 
Přítomní pracovníci odb. koncepce a rozvoje MMOl oznámili, že byly zahájeny práce na 
generelu dopravy a zeleně městské části Olomouc-Topolany. Ve spolupráci s KMČ budou 
shromažďovat návrhy občanů, které budou v max. možné míře zohledněny a zapracovány do 
generelu. V současnosti probíhá výběr projektanta. 
Vyzýváme občany, aby své návrhy zasílaly na výše uvedené kontakty, nebo je osobně 
přednesli na pravidelných jednáních KMČ (Jedná se např. o cyklostezky, přechody pro 
chodce, dopr. značení, zelené plochy, parkovací místa, umístění zastávek hromadné dopravy 
apod.). 
Pracovnice odb. konc. a rozvoje pí. Vaculíková uvedla, že úprava travnaté plochy u nově 
vybudovaného dětského hřiště a pergoly byla provedena dle projektu. Ostatní úpravy si může 
dle potřeb provést KMČ. Na jednu lavičku je potřeba uplatnit reklamaci – špatná stabilita. 
Předseda KMČ poděkoval za vynikající spolupráci pí. Vaculíkové při výstavbě dětského 
hřiště, kdy byl brán ohled na názory všech občanů, kteří o podobu nového hřiště projevili 
zájem. 
 
p. Koutek informoval o okrskové soutěži dobr. hasičů, kterou pořádá SDH Ol. Topolany, dne 
5. června 2010 „Pod třešňama“. Zároveň požádal o příspěvek KMČ na ceny v soutěži – 
poháry. 
KMČ odsouhlasila příspěvek cca 2.000 Kč na nákup pohárů SDH Ol. Topolany. 
 
K stížnosti p. Studeného, ohledně stání autobusu MHD, rozježdění zeleného pásu a 
„vynesení“ bahna na veřejnou komunikaci na točně v ul. Nedbalova – předseda 
prostřednictvím p. J. Pulkerta dohodl s odpovědnými pracovníky DPMO, že řidiči autobusů 
nebudou na travnatou plochu zajíždět. Dále věc projednal s prac. odb. životního prostředí 
MMOl, která navrhla umístit kolem krajnice vozovky sloupky, nebo obrubník. 
 
p. Vilímec opětovně upozornil na nutnost vyčištění dešťové kanalizace v celé obci a 
reklamaci opravených chodníků na ul. Nedbalova. Bude urgováno na odb. dopravy MMOl u 
Ing. Hoppa, který na jednání KMČ v letošním roce vyčištění kanalizace slíbil. 
Dále upozornil na poškozený mostek nad Křelovským potokem, který je ve vlastnictví p. 
Vyroubala. 
 
pí. Korchová informovala o potřebě zakoupení tenisové/volejbalové sítě, původní je již 
značně poškozena. Dále upozornila na poškozené upínací zařízení sítě na sloupcích. 
KMČ odsouhlasila nákup nové sítě pro sportovní účely. 



 
 
KMČ odsouhlasila vydání kladného stanoviska k prodeji části pozemku v majetku SMOl,  
par. č. 98 ostatní plocha, o výměře 58 m2 v k. ú. Topolany, pí. M. Komendové. 
 
p. Chochola přednesl žádost o památník obětí 1. a 2. světové války se jmény padlých občanů 
Topolan. Zároveň vyzývá občany, aby uvedly své příbuzné či známé z Topolan, kteří se stali 
oběťmi svět. válek, jejichž jména by na pomníku mohla být uvedena. Dále informoval o 
iniciativě obnovy Boží muky ve směru na obec Hněvotín. Na tomto místě bylo v minulosti 
pohřebiště a proto je nutné počítat s možným propadem půdy. 
 
Předseda informoval, že dle sdělení pracovníka MMOl odd. sportu, jsou branky ze hřiště 
v opravě u TSMO a měly by být v nebližší době vráceny zpět na místo. 
 
 

KM Č na žádost předsedy odsouhlasila změnu termínu červnového jednání KMČ 
 na 8. 6. 2010 

 
 
 
3. Různé: 
 
Informujeme občany, že výše poplatku za komunální odpad za osobu s trvalým pobytem 
v Olomouci činí 492 Kč, poplatníci narození od 1. 1. 1995 do 31. 12 2009 – platí poplatek 
ve výši 246 Kč. Poplatek je možno uhradit na detašovaném pracovišti MMOL Topolany 
Nedbalova 8, každé pondělí ve 13.30 – 16.00 hodin. Termín pro úhradu poplatku je 

do 31. 5. 2010. 
Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které není nutno oznamovat ani dokládat: 
· poplatníci narození v roce 1930 a starší 
· poplatníci narození v roce 2010 
 
 
 
 
 

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů. 
 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 8. června 2010 v 18.30 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsala pí. Bednářová 
 
Správnost ověřil p. Bednář, předseda KMČ 


