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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 17.9.2013                                        

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  členové KMČ: Bc. Půrová Jana,  D. Vilímec, Ing. Mohlerová Marie, Chochola Martin, 
Sláma Petr a Bc. Psota Jan,  

Omluveni: Mgr.Karel Ryjáček, Mgr.Petr Jadrníček, Regina Korchová 

 

2. Kontrola plnění úkolů: 

Trvá úkol p. Slámy, zjistit možnosti plošné deratizace v Topolanech 

 
3. Doručená pošta: 
 

a) Žádost o sdělení požadavků na údržbu v Topolanech, MM Olomouc pí. Brázdová /51 
 
4. Odeslaná pošta 
 

a) Odpověď MMOl/maj. – stanovisko k výpůjčce / 14 
 
5. Různé – diskuze: 
 

• pí. Půrová informovala přítomné, že byla provedena oprava vpusti při výjezdu z ul. 
Třešňová,  nejsou opraveny praskliny na komunikaci na ulici Nedbalova a bří. Čapků,  
před DP je utržená krajnice-úkol trvá 

• pí. Půrová informovala přítomné, že jednala s p. Hlavicou ( firma Sekne), nakloněné 
zrcadlo při výjezdu z ul. Třešňová bude opraveno bezplatně 

• požadavek  po předchozí dohodě s pí. Příkazskou  z odboru životního prostředí na 
umístění  ještě jednoho  koše na psí exkrementy –  trvá, návrh na umístění v ul. U 
Parčíku ( umístění je odhadovánu cca nejpozději do jarních měsíců 2014) 

• pí. Půrová informovala přítomné, že osobně předla RNDr. Kubovi hotovost za 
proplacený ohňostroj, faktura byla předána na MM Olomouc Mgr. Puhačovi 

• pí. Půrová informovala přítomné, že vzhledem k tomu, víceúčelová bouda – přístřešek 
na pozemku za DP v Topolanech bude realizován z finančních  prostředků MM 
Olomouc, bude tedy v majetku MM Olomouc a územní souhlas bude vydán cca do10 
dnů,  předpokládaná cena trvá 

• p. Půrová informovala přítomné o průběhu jednání na MM Olomouc, odbor dopravy 
ohledně opravy mostu mezi ulici Nedbalova a bří. Čapků, v současné době ing. Fryčák 
provádí  pro MM Olomouc prohlídky mostů a cca do měsíce vydá stanovisko 
k případné opravě mostu ( v Topolanech) – úkol trvá 

• požadavek na opravy  na MM Olomouc – jednohlasně byl odsouhlasen  požadavek, 
opravit zídku před detašovaným pracovištěm(omítka opadává), požadavek pro  pí. 
Brázdovou zajistí pí. Půrová     

• p. Sláma informoval přítomné, že na ulici Bílkova je propadlý chodník – původ 
propadu zjistí p. Sláma  

• p. Vilímec informoval přítomné: 
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           cyklostezka Hněvotín – Topolany je stále v jednání 
           okolí kolem veřejné studny na ulici U Parčíku bylo opraveno 
 
Dále informuji občany, že dne 18.9.2013 jsem převzala osobně od ing. Zory Vojtěchové 
územní souhlas k vybudování přístřešku/ 52  originál dokumentu jsem předala p. 
Vilímcovi, který zajistí objednávku u Mgr. Puhače k realizace stavby - Půrová    
 
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte  členům  

komise.  
 
Příští  neveřejné jednání KMČ se koná 29.10.2013 (úterý) v 18.30 hodin 
 
 
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany 
Dne: 22.9.2013  
 


