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                                 Zápis z neveřejné schůze konané dne 17.4.2013                                        

KMČ  Olomouc - Topolany, konané v 18.30 hodin v budově detašovaného pracoviště    
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu 

 
1. Prezentace: 
 
Přítomni všichni členové KMČ: Bc. Půrová Jana, Korchová Regina, Ing. Mohlerová Marie, 
Chochola Martin, Sláma Petr, Vilímec Dušan, Bc. Psota Jan, Mgr.Karel Ryjáček a  Mgr.Petr 
Jadrníček  

           

2. Kontrola plnění úkolů: 

• Byl odsouhlasen zápis ze dne 19.3.2013 

• Zápis byl doplněn o skutečnosti, že p. Mgr. Jadrníček se účastnil schůzí KMČ  12.2.2013 a 
19.3.2013 

• Všichni přítomní členové komise jednohlasně  odsouhlasili, že schůze KMČ dne 17.4.2013 
bude neveřejná 
 

3. Předsedkyně KMČ Jana Půrová informovala členy KMČ o následujícím: 
 
• jarní sběrová sobota v Topolanech bude 18. 5. 2013 před Hasičskou zbrojnicí 
• dopis firmě SEKNE s.r.o., ohledně doplnění dopravního značení v Topolanech dle 

požadavků občanů – odeslaná pošta pod položkou /5 – požadavek trvá 
• p. Půrová informovala přítomné, že podzimní sběrová sobota v Topolanech nebude  
     realizována ( viz. časopis Radniční listy, stranu č. 2, kde odbor životního prostředí tuto    
     skutečnost odůvodňuje). Občané Topolan v průběhu roku mohou využít Sběrový dvůr     
     v Neředíně 

 
4 . Odeslaná pošta: 
 
• požadavek na Technické služby a.s.  - ořez a vyčištění keřů před domem  Nedbalova ulice 
č.5 ( u autobusové zastávky č. 26) – žádost zajistí p. Půrová    pod položkou  /6 

 
5. Přijatá pošta: 
 
• Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu část  parc. č. 176/1 ostatní plocha o výměře 5m 

v k.ú. Topolany u Olomouce pro účely INZERTNÍ AGENTURY PROFIT – prodloužení 
smlouvy o nájmu do 31.12.2023 – jednohlasně odsouhlaseno všemu přítomnými členy 
KMČ  / 16 

 
• Žádost pí. Vařekoví o zaslání písemností / 60 z roku 2012 ohledně podnětu pí. Koutkové 

na MM Olomouc odbor dopravy na chodník u křižovatky směrem k hospodě Pod lípou, a 
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dále do uličky…/ 17 -  jednohlasně odsouhlaseno všemu přítomnými členy, že se k této 
nechutné kauze nebudou členové komise vyjadřovat a nebudou ji dále projednávat.   
 

• Sdělení Ing. A. Steigerové ohledně požadavku výsadby lípy na ul. Sv. Jana / 18 
 

• Sdělení Dopravního podniku města Olomouce, a.s. ohledně tramvajové trati směr Nové 
Sady – dopad na MHD / 19 ( vyvěšeno ve všech vývěskách) 

 
5. Různé – diskuze: 
 

 
• p. Sláma zjistil, že  opravená komunikace v Topolanech je v záruce (šestiletá záruka), 

zajistí dopis na MM Olomouc na odbor investic 
• p. Sláma informoval přítomné, že lípa před hospodou Pod lípou je prasklá a z části dutá, je 

potřeba strom prohlédnout, aby nedošlo k vyvrácení, popř. ohrožení na zdraví a životech 
občanů – žádost  na odbor životného prostředí zajistí p.Půrová   

• p. Psota zajistil cenovou nabídku, avšak most nejde  opravit neboť není vyřešen vlastník 
nemovitosti, není vydám mostní list, provedena prohlídka mostu a zpracován projekt pí.  

• Korchová nepředložila cenovou nabídku od p. Vyroubala na výrobku dřevěných překážek, 
které budou umístěny na hřišti za školou – úkol se přesouvá na další schůzi 

• p. Vilímec informoval přítomné, že zajistil  vyčištění dvou vpustí směrem do Hněvotína 
• p.Vilímec  byl jednohlasně  pověřen k jednání se starostou obce Hněvotín, ohledně 

doplnění(posunutí) dopravního značení ( omezení tonáže nákladních vozidel), aby tato auta 
nevjížděla do Topolany  

• p. Vilímec informoval členy komise, že vyčištění pod třemi mosty bude provedeno do 
konce měsíce dubna (provedou TS a.s.) 

• využití pozemku za „školním hřištěm“ zůstává zatím nevyřešeno 
• p. Půrová zajistí termín schůzky s p. Malíkem na prohlídku budovy Detašovaného  
     pracoviště v Topolanech, dále informovala členy komise ohledně průběhu schůzky na  
     oddělení oprav komunikací  MM Olomouc za přítomnosti Ing. Kmoníčkové a p. Čecha  
     z TS a.s. – pokračování v opravách chodníků, opravy výpustí před domem p. Studeného,  
     opravy mostu na ul. Nedbalova/bří.Čapků  
• členové komise jednohlasně odsouhlasili, že do vývěsek se nebudou dávat soukromé popř. 

komerční žádosti. Vývěsky slouží pro potřeby KMČ, SDH, mateřského centra Topolínka  
na veřejné informace pro občany Topolan např. ordinace lékařů atd..  

•  Členové komise v Topolanech č. 26 dle Statutu komisí městských částí, odstavec  19 
jednohlasně odsouhlasili, že jednání KMČ budou neveřejná, pokud KMČ nerozhodně 
jinak. 

• Pošta se  přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte  

členům  komise, adresa:  purova@seznam.cz  je zrušena 
 
Příští  neveřejné jednání KMČ se koná 23.5.2013 (čtvrtek) v 18.30 hodin 
 
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany  
 


