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                                               Zápis ze schůze dne 7.6.2011 

Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově 

detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany 

KMC26@olomouc.eu 

 

1. Prezentace: 

  

Hosté: příslušník Městské policie, p.Vařeková, MUDr. Loudová, p. Komendová, p.Koutková 

A.ml., p.R.Koutek, p.J.Chochola, P. Skřivánek šéfredaktor Olomouckého Večerníku.                                                           

  

Přítomni členové KMČ: Bednář, Korchová,  Bc. Psota, Mgr. Jadrníček, Mgr. Ryjáček a Bc.Půrová.  

Ing. Mohlerová – omluvena 

Dotazy a připomínky na příslušníka městské policie Olomouc: bez dotazu 

Plnění úkolů z květnového jednání komise: 

- zpevnění okolí čističky na ulici Nedbalova (před domem manželů Filípkových) je v jednání. 

- Bc. Psota zajistil nákup výsuvného žebříku v částce do 8.055,- Kč  

-  předseda komise informoval o stavu požadavku na nové dopravní značení, firma SEKNE se 

objednávkou bude zabývat ihned po ukončení akce „Olomoucký 1/2MARATON“ 

2. Doručená pošta: 

-  Ing. A.Steigerová, ref. odd.péče o zeleň  ohledně údržby(ořezu) stromů v k.ú. Topolany 

(stromy podél silnice směrem do Křelova) sdělila, že pozemek je ve vlastnictví Olomouckého 

kraje a v správě Správy silnic Olomouckého kraje se sídlem na ulici Lipenská 753/120, 

Olomouc    

- žádost Ing.J.Faltyse, MM Olomouc, odbor ochrany – žádost o zaslání kontaktů, popř. 

kontaktu člena KMČ, který odbor ochrany MM Olomouc využije při varování  obyvatel  při 

řešení mimořádných událostí a krizových situací, pověřena byla p. Regina Korchová 

- objednávka ze dne 6.5.2011 dle požadavků komise na opravu-předláždění plochy okolo 

pomníku v Topolanech – firma: Jaroslav Opluštil, stavební práce, Brněnská 54, Olomouc, 

cena do 27.500,- Kč, termín: do 31.5.2011 

- objednávka ze dne 4.5.2011 dle požadavků komise na opravu památníku druhé světové 

války v Olomouci – Topolanech – firma Miloš Bruckner, Kamenosochařství, Tř.Míru 100, 

Olomouc, cena do 13.000,- Kč, termín do 30.6.2011 
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- objednávka ze dne 26.5.2011 dle požadavků komise – realizace odvodňovacího 

příkopu(120m) v Olomouci –Topolanech – firma SDH Topolany, U parčíku 34, Olomouc – 

Topolany, cena do 87.500,- termín do 31.8.2011  

- sdělení Policie ČR ve věci II. žádosti o omezení rychlosti na silnici II/448 v Olomouci     

Ing. Miloslava Pumprly, MBA. 

- pozvánka Mgr. Puhače, MM Olomouc, odbor vnějších vztahů a informací na pravidelné 

setkání předsedů KMČ s panem primátorem a dalšími představiteli Statutárního města 

Olomouce – konaná 18.května 2011 

3. Odeslaná pošta: 

 - žádost o provedení ořezu větví stromů na pozemku parcel.č. 400 v k.ú. Olomouc-Topolany,  

Správy silnic Olomouckého kraje se sídlem na ulici Lipenská 753/120, Olomouc         

4. Různé: 

- KMČ odsouhlasila žádost SDH Ol. Topolany o příspěvek na červnovou soutěžní akci ve 

výši 5.000,-Kč a pro o.s. To-polínko ve výši 2.000,-Kč na zajištění dětského odpoledne. 

- Mgr. Marcela Hanáková člen RMOl je pověřeným garantem pro městskou část Topolany   

- p. Vilímec upozornil na nutnost zaurgovat výstavbu autobusové čekárny v Neředíně ( na 

oboru investic zjistí p. Bednář) 

- p. Komendová žádá o snížení koeficientu o 1/2 pro výpočet daně z nemovitosti pro 

„okrajové“ části města – tato žádost byla podpořena většinou členů KMČ, jeden byl proti. 

Mgr. Ryjáček byl pověřen k oslovení ostatních komisí „okrajových“ částí města o možném 

společném postupu v jednání s RMOl.  

- koncem měsíce června bude svoláno veřejné jednání s představením nově zpracované 

“Dopravně-územní studie“, termín konání bude zveřejněn na vývěsce.      

- členové KMČ vyjadřují poděkování panu Dušanovi Vilímcovi za aktivitu při opravě 

pomníku padlým v parčíku. 

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

písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty 

 

Příští veřejné jednání KMČ se koná v 2.srpna  2011 v 18.30 hodin. 

Zapsala Bc. Půrová , tajemník KMČ                                              Ověřil a upravil p. Bednář, předseda KMČ 
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