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Zápis ze schůze dne 5.4.2011 

 

Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v místnosti detašovaného 

pracoviště MMOl v Topolanech. 

 

1. Prezentace: 

 

Přítomni členové KMČ: Bednář,  Korchová, Koutek, Ing. Mohlerová, Poláková, Psota, Spurná,  

Vilímec, Bc. Půrová 

Omluvena: Bednářová                                    

Hosté: příslušník Městské policie, příslušníci policie ČR a občané Topolan –                             

Vařeková, MUDr. Loudová, Stundlová, Chochola F.                                                                  

 

Dotazy a připomínky na příslušníky Policie ČR a příslušníka Městské policie Olomouc: 

 

Příslušníci policie vyzývají občany z důvodu krádeží, aby si zamykaly domy a všímali 

cizích a podezřelých osob.   

  

Doručená pošta: 

 
- Technické služby města Olomouce – plán údržby a harmonogram sběrových sobot 

- MMOl odb. živ. prostř. – informace ohledně údržby zeleně  

- MMOl, odbor vnitřních věcí, žádost o vyjádření KMČ o určení veřejného prostranství    

  (bude vydána obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu a zákazu žebrání    

   na veřejnosti).  

 

Odeslaná pošta: 

 

- MMOl odb.živ.prostředí – seznam občanů žádající o zapojení do svozu bioodpadu  

- MMOl  odb. živ.prostření – žádost o zařazení pozemku v k.ú. Topolany „Pod Třešněmi“ do     

   plánu pravidelné údržby zeleně 

 

Plnění z únorového jednání: 

 

Jednotlivé body byly odsouhlaseny, nikdo z přítomných členů komise neměl proti zápisu 

námitky  

Informace o jarní údržbě veřejné zeleně,  Ing. Steigerová – ŽP MMOl-setkání dne 7.4.2011 

v 9 hodin v Topolanech 

Dopravní značení v Topolanech –  setkání dne 8.4.2011 v 9 hodin v Topolanech 

Pořízení laviček na veřejná prostranství, oprava chodníků a obrubníků, oprava mostu na ul. 

Nedbalova/bratří Čapků – po objasnění rozsahu oprav ze strany TSMO a.s. 
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Informace předsedy KMČ: 

 

- V měsíci březnu proběhlo jednání zástupců obce Hněvotín s náměstkem primátora 

STMOl p. Majorem o možnosti společného postupu při výstavbě cyklostezky 

Topolany – Hněvotín 

- Popelnice pro nové zájemce na svoz bioodpadu budou k dispozici po 18.4.2011  

 

Různé: 

 

-     p. Vilímec – informoval členy komise o průběhu jednání a o podobě pomníku, další     

            jednání nadále povede p. Vilímec. 

- Členové KMČ jednohlasně odsouhlasili zakoupení výsuvného žebříku pro potřeby 

obce do výše 5.000,-Kč, zajistí Bc. Psota 

-     p. Vilímec – informoval členy komise, že byla v obci vyčištěna dešťová kanalizace 

-     členové komise odsouhlasili (jeden se zdržel hlasování) vybudování odvodňovacího      

      příkopu na polní cestě směrem „Pod Třešněmi“ 

      zajistí Koutek +  SDH Topolany 

-     p.Chochola navrhuje ke „Studii odtokových poměrů“:vybudovat mokrý poldr místo                                                                                                            

suchého poldru „u letiště“, dále upozornil na skutečnost, že podmáčené břehy potoka 

sjíždějí do toku a tím se trhá i asfalt na místní komunikaci. Zároveň upozornil na špatnou 

údržbu břehů potoka. 

 

 

 

Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali 

písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty 

 

 

 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 3.května 2011 v 18.30 hodin. 

 

 
 

 

Zapsala Půrová                                                                                                         Ověřil Bednář 


