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Zápis ze schůze dne 3.5.2011 

 

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

pracoviště MMOl v Topolanech. 

 

1. Prezentace: 

 
Přítomni členové KMČ: Bednář, Korchová, Ing. Mohlerová, Psota, Vilímec, Mgr. Ryáček, Mge, Jadrníček,  

Bc. Půrová 

Hosté: příslušník Městské policie, občané  Topolan – Vařeková, MUDr. Loudová, Stundlová,             

R.  Koutek, Poláková,                                                                   

Předseda komise představil nové členy komise - Radou města Olomouce byli nově jmenováni: 

za TOP 09  Mgr. Ryjáček  Karel a za ODS Mgr. Jadrníček Petr 

 
Dotazy a připomínky na příslušníka Městské policie Olomouc: bez dotazů 

 

Plnění z dubnového jednání: 

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

 

Doručená pošta: 

- sdělení Ing. A.Steigerové, ref. odd.péče o zeleň  ohledně zařazení pozemků do údržby  TSMO, a.s. – 

střediska zeleně. 

- TSMO, a.s. sdělují výluku sběrového dvora v Neředíně, sběrový dvůr bude rekonstruován z tohoto 

důvodu se budou konat  mimořádné sběrové soboty na parkovišti u krematoria vždy od 8.00 – 13.00, a 

to: 7., 14., 21., 28.5. a 4.6.2011 

- oznámení SMOL, že dne 28.dubna 2011 provede v rámci vodoprávního dozoru kontrolu dodržování 

ustanovení vodního zákona na občasném vodním toku na parc. č. 215 v k.ú. Topolany u Olomouce 

zaústěného do drobného vodního toku Stouska 

- rozpočet KMČ v Topolanech na rok 2011 je 130.000,- Kč 

- v budově detašovaného pracoviště v prostorách po bývalém obchodě je pronajatý fotoatelier,     

nájemce p. Slavotínek. Členové KMČ i občané vyjádřili námitku, že se k pronájmu těchto prostor 

neměli možnost vyjádřit. Předseda upozornil, že nabídka pronájmu byla řádně SNO a.s. vyvěšena a za 

celou dobu se přihlásil jediný zájemce.  

- cenová nabídka na nákup a instalaci laviček. 

 

Různé: 

- odvodnění cesty v ulici Třešňová- p. Vilímec předložil cenovou nabídku firmy  

  KONTEJNERY MULLER s.r.o.  ve výši Kč 119.759,- bez DPH 

- cenová nabídka HSD Topolany bude předložena během jednoho týdne.  



 

 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC – TOPOLANY      

WWW.OLOMOUC.EU/TOPOLANY                                                                                                                      KMC26@OLOMOUC.EU 

-  Bc. Psota zajistí nákup výsuvného žebříku v částce do 12.000,- Kč 

-  Bc. Psota zajistí konkurenční cenovou nabídku na nákup včetně montáže 6 laviček a jednoho stolu,   

Bednář zjistí možnost zajištění od TSMO a.s. 

-  předseda komise informoval členy KMČ, že „Dopravně územní studie“ Topolan bude dne 17.5.2011 

projednána   Radou města Olomouce. 

-  předseda komise informoval členy KMČ ohledně dopravního značení – označení slepá ul. 

Nedbalova/bří. Čapků bude možné po zjištění dokumentace mostu(mostní list). Průjezd nákladních 

vozidel obcí řeší společnost SEKNE společně s obcí Hněvotín – značení zákazu vjezdu bude 

instalováno před začátkem obce ze všech směrů.  

-  členové KMČ vyslovili poděkování p. Koutkovi, který prohloubil a vyčistil drenáž odvodňující pole 

a snížil tím potíže se spodní vodou přilehlých nemovitostí.  

-  ing.Mohlerová upozornila na nutnost zpevnit okolí čističky na ulici Nedbalova (před domem 

manželů Filípkových)  

-  p.Poláková informovala a předložila předběžnou studii  ohledně vybudování suchého poldru 

v katastru Topolany, jednání dne 14.4. se zúčastnila společně s p. D.Vilímcem a Mgr. Tomančíkovou 

z MMOL, odboru koncepce a rozvoje 

- p.D.Vilímec informoval přítomné ohledně opravy pomníku obětem padlých za 2.světové války, 

jedná se  o válečný hrob, který je ve vlastnictví Ruské ambasády a jako takový musí zůstat 

v původním stavu, upravit lze pouze okolí  válečného hrobu  a původní nápisy.  

- p.D.Vilímec zjistí na MMOL, odbor dopravy jak postupovat při zvýšení automobilové dopravy       

na ulici bří.Čapků.  

- p. Loudová urgovala ořez větví stromů u cesty směr Křelov. 

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

písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty 

 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 7.června  2011 v 18.30 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Půrová                                                               Ověřil a upravil: p. Bednář, předseda 


