
Komise městské části Olomouc-Topolany 

 

Zápis ze schůze dne 8. 6. 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 a MP, občané 
 

1. Prezentace: 

Přítomni členové KMČ: Bednář, Bednářová, Korchová, Mohlerová, Poláková, Spurná,            

                                        Vilímec,                                           

Omluveni: Bc. Půrová, Koutek, Psota   

Členové komise nevznesli námitky k zápisu ze dne 4. 5. 2010 

 

Pošta: 

Informace o používání městského rozhlasu pro komerční sdělení. 

Zimní údržba 2010/2011 – přehodnocení údržby v letošním roce. 

 

2. Program schůze: 

 

-  p. Bednář – žádost p. Chocholy přednesenou na květnovém jednání kmč zřídit obětem 1. a 

2. sv. války občanů Topolan pomník byla projednána s příslušným pracovníkem MMOl. Na 

tento pomník lze uvést pouze jména těch občanů, u kterých se prokáže, že byli oběťmi 

světových válek. Proto vyzýváme občany, aby komisi informovali o všech doložitelných 

občanech Topolan, kteří padli v 1. či 2. světové válce. Po shromáždění veškerých 

doložených údajů bude odb. VVI MMOl požádán o realizaci stavby pomníku. 

-  Generel Ol. Topolan – pověřenému pracovníku odboru konc. a rozvoje, bude předán 

seznam všech požadavků, které byly od roku 2007 projednány kmč.  

- p. Bednářová - informace o žádosti oprav chodníků a přilehlé zeleně. Dle p.Hoppa /odb. 

dopravy MMOl/, nebyly opravy dosud provedeny z důvodu nepříznivého počasí. 

Sdělení zástupce PČR, že přes most v ul. Bílkova mohou jet automobily až do hmotnosti 

20tun. 

- Požadavek občanů na změnu dopravního značení v obci Neředín od ubytovny červeného 

kříže po přechod pro chodce u letiště. Jde o změnu rychlosti z 50km/hod. na 70km/hod. 

- p. Frančák vznesl požadavek na sečení polní cesty od ul. Třešňová. Tento požadavek 

podpořil tím, že v letošním roce byla výrazně zvýšena daň z nemovitostí, a proto by zvýšil 

rozsah i kvalitu služeb. Dále upozornil, že po nadměrném srážkovém období se výrazně zvýšil 

výskyt komárů a vznesl požadavek, aby byl použit postřik k hubení komárů. Pan Frančák 

rovněž žádá, aby v zimním období při údržbě nebyla solena ulice Třešňová. Tající sníh se solí 

odtéká na přilehlé záhumenky a zahrádky. 

 -  p. Loudová vznesla požadavek na umístění informační tabule s údaji o rychlosti 

projíždějících automobilů u křižovatky silnice od obce Křelov v ul. U Sv. Jana. 

- Informace MP Olomouc – zástupce MP projednal s pracovníky dispečinku DPMO 

parkování na travnaté ploše mimo vozovku.  

- Žádost občanů o revizi funkčnosti veřejného rozhlasu, v některých částech Topolan jde 

špatně, či nejde vůbec slyšet.  

 

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů. 

 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 3. srpna 2010 v 18.30 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala p. Bednářová                                       Správnost ověřil p. Bednář, předseda KMČ 

http://www.olomouc.eu/topolany

