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                                 Zápis z neveřejné schůze konané dne 23.5.2013                                        

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, Mgr.Petr Jadrníček 

Omluveni: Mgr.Karel Ryjáček, Bc. Psota a Michal Dvořák, příslušník Městské policie   

2. Kontrola plnění úkolů: 

• Byl odsouhlasen zápis ze dne 17.4.2013 

3. Předsedkyně KMČ Jana Půrová informovala členy KMČ o následujícím: 
 
• dopis firmě SEKNE s.r.o., ohledně doplnění dopravního značení v Topolanech dle 

požadavků občanů – odeslaná pošta pod položkou /5 – požadavek trvá 
• 2.5.2013  proběhla schůzka s panem Malíkem za přítomnosti pana Vilímce ( byla 

provedena kontrola střechy, kde zatéká, kontrola topidel v kanceláři komise ( bude 
provedena revize topidel a případná oprava), prohlídka sklepů a prohlídka  vchodových 
dveří v budově Detašovaného pracoviště.     
 

4 . Odeslaná pošta: 
 
• požadavek na MM Olomouc, odbor životního prostředí – ing. Steigerová – ořez a vyčištění 

keřů před domem Nedbalova 5 a žádost o posouzení prasklé lípy na ulici Bílkova /před 
hospodou pod lípou) -  žádost zajistila p. Půrová    pod položkou  / 7 

• odpověď na MM Olomouc ve věci pronájmu INZERTNI AGENTURY PROFIT – 
odpověď zajistila pí. Půrová  

• požadavek na MM Olomouc, odbor koncepce a rozvoje – žádost o sdělení ve věci návrhů 
pí. Vařekové a pí. Koutkové, vybudovat  za „hřištěm“ klidovou zonu, usazení laviček, 
popř. jiného posezení. V případě, že tento záměr bude realizován, zajistit údržbu, neboť dle 
sdělení p. Dušana Vilímce ml. náčelníka SDH, hasiči o toto místo nemají zájem – žádost 
zajistila pí. Půrová / 9 

 
5. Přijatá pošta: 
 
• Předběžný rozpočet TS, a.s. (p. Vladimír Čech) na další opravy chodníků, osazení 

silničních obrub a vyčištění vpusti na ulici Nedbalova, osazení silniční obruby a 
zabudování sloupkové  betonové  zábrany  / 20 

• Sdělení Ing. Steigerové na základě požadavků komise ( viz. odeslaná pošta) / 21 
• Příspěvek na jízdné pro čestné dárce krve s trvalým bydlištěm v Olomouci od 1.7.2013 

www.dpmo.cz-viz. vývěska / 22 
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• e-Zpravodaj  TSMO (květen 2013) – členové komise doporučují občanům tento zpravodaj 
sledovat, např. předběžné termíny sečí zeleně: 2.5.- 3.6.20103, 27.5.- 28.6.2013, 1.7.-
9.8.2013,26.8.-27.9.2013, 10.-31.10.2013 / 23 

• Sdělení Ing. Šponera (firma SKANSKA) ve věci opravy povrchů komunikací / 24 
v Topolanech-zajistil p. Sláma  

 
5. Různé – diskuze: 
 

 
• Jednohlasně byla odsouhlasena všemi přítomnými členy komise cenová nabídka včetně 

okamžité realizace dřevěných překážek na dětské hřiště firmou p. Suchánka – objednávku 
a předání p. Mgr. Puhačovi zajistí p. Sláma 

• Žádost o opravu komunikace v majetku Olomouckého kraje (ulice Bílkova, na které jsou 
výtluky, příčné praskliny a most v havarijním stavu) – žádost zajistí pí. Půrová  

• p. Vilímec informoval přítomné, že   zajistil  vyčištění tří vpustí směrem od Křelova a dvou 
vpustí směrem do Hněvotína, trvá úkol zajistit vyčištění vpustí na ulici Bílkova – zajistí p. 
Vilímec 

• p. Vilímec předložil cenovou nabídku do 15.000,.- Kč na vybudování dvou opěrných stěn  
( východ ze sklepa DP ),  opravu schodů, zabudování dvou laviček na hřišti a  provedení 
drobných  terénní úprav – jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými členy komise, p. 
Vilímec zajistí objednávku u Mgr. Puhače      

• p.Vilímec  informoval přítomné o průběhu  jednání se starostou obce Hněvotín, ing. 
Dvořákem ohledně  doplnění(posunutí) dopravního značení ( omezení tonáže nákladních 
vozidel), aby tato auta nevjížděla do Topolan – toto bylo ze strany starosty Hněvotín 
přislíbeno. Dopravní značení bude umístěno tak, aby auta nevjížděla do Topolan.   

• p. Vilímec informoval členy komise, že na vybudování cyklostezky z Hněvotína do 
Topolan bylo vydáno územní rozhodnutí  

• Mgr. Jadrníček upozornil členy komise, že byl osloven uživatelem zahrady, že na pozemku 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, je vzrostlá vrba, která se naklání do vozovky ulice u 
Sv.Jana – žádost o posouzení a případného odstranění zajistí – pí.Půrová 

• Mgr. Jadrníček  upozornil členy komise, že byl požádán vlastníkem nemovitosti U Parčíku 
9, aby členové komise požádali MM Olomouc odbor životního prostředí o ořez vzrostlých 
stromů na parčíku – žádost zajistí pí. Půrová 

• Členové komise jednohlasně odsouhlasili požadavek SDH a mateřského centra Topolínka 
o příspěvek na svoji činnost ( SDH pořádá dne 8.6.2013 soutěž a odpoledne MC Topolínka 
dětský den a do konce roku Dětský karneval ) příspěvek ve výši celkem 16.000,- Kč ( pro 
každou složku 8000,- Kč) – proplacení dokladů včetně dotazu na Mgr. Puhače si každá 
složka zařídí sama.       

• 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 27.6.2013 (čtvrtek) v 18.30 hodin 
 
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany  
 


