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                          Zápis z neveřejné schůze konané dne 29.10.2013                                        

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, Mgr.Petr Jadrníček, Regina Korchová a Barbora Koppová      

Omluveni: Bc. Psota Jan 

Hosté: Michal Dvořák, příslušník Městské policie 

KMČ v Topolanech  informovala náměstkyně Mgr. Eva Machová, že Rada města Olomouce  
jmenovala místo Mgr.Karla Ryjáčka,  členku komise pí. Barboru Koppovou 

Oprava zápisu ze dne 17.9.2013 v záhlaví – „Zápis z neveřejné schůze….“ 

2. Kontrola plnění úkolů: 

Trvá úkol p. Slámy zjistit možnost plošné deratizace v Topolanech 

 3. Doručená pošta: 

 
a) Sdělení ohledně prohlídky a opravy dvou radarů – firma SEKNE spol. s r.o. ( Radim 

Hlavica)/53 
b) Plán prací pro KMČ na říjen 2013 (TS, a.s.)/54 
c) Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

(umístění dopravního značení)/55 
d) Sdělení Mgr. Evy Machové/56 
e) Sdělení Mgr. Vladimíra Puhače  ohledně finančních prostředků na rok 2013 (dřevěný přístřešek 

bude realizován v roce 2014)/57 
 
4. Odeslaná pošta      nebyla 
 
 
5. Různé – diskuze: 
 

• pí. Půrová informovala přítomné, že byla provedena oprava „prasklin“ na komunikaci 
bří.Čapků, úkol opravit „praskliny“ na komunikaci ulice Nedbalova a opravit 
„utrženou krajnici“ před DP- trvá 

• 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 byl vydán územní souhlas na realizaci 
víceúčelového přístřešku na hřišti za DP, vzhledem k nedostatku finančních 
prostředků, bude stavba realizována v roce 2014 ( viz. sdělení /56) 

• p. Půrová informovala přítomné o průběhu jednání na MM Olomouc, odbor dopravy 
ohledně opravy mostu mezi ulici Nedbalova a bří. Čapků,  ing. Fryčák provádí  pro  

•  
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MM Olomouc prohlídky mostů a doposud nebylo vydáno stanovisko k případné 
opravě mostu ( v Topolanech) – úkol trvá 

• p. Vilímec informoval přítomné, že byl proveden ořez lípy na ul. Bílkova 
• p. Vilímec informoval, že byla provedena oprava vpusti (ul. Třešňová) směrem do 

Hněvotína 
• p.Vilímec se dotazoval na existenci map sečení, pí.Půrová sdělila, že tyto má 

k dispozici, prohlídka map bude provedena na schůzích v zimních  měsících  
(v prosinci nebo v lednu)  

• p. Koppová byla pověřena k jednání s p. RNDr. Kubou ohledně pořádání „Ohňostroje 
dne 1.1.2014 v 19 hodin na hřišti za DP“  

• p. Mohlerová byla pověřena projednat v Klubu seniorů pomoc při přípravě malého 
občerstvení (uvaření čaje pro děti, popř. grogu pro dospělé) 

• p.Sláma  informoval přítomné, že projednal s p.Mazánkem opravu propadnuté části 
chodníku – pan Mazánek provedl opravu na vlastní náklady 

• p.Sláma byl pověřen k jednání s vlastníkem nemovitosti (zahrady) pravděpodobně 
s pí. Korzickou, který přehazuje vyhrabané listí přes plot na břeh potoka( listí padá do 
vyčištěného potoka) a přes plot na ul. U Sv. Jana a požádat ji, aby toto nedělal, neboť 
potok byl vyčištěn a listí by mohlo potok ucpávat.  

• členové KMČ vyzývají všechny občany, zejména seniory, aby v své důvěřivosti 
neotvírali neznámým osobám, neboť dochází k vloupání a častému okrádání 
důvěřivých  seniorů.V případě zjištění neznámých osob, kteří se pokoušejí dostat pod 
různými záminkami (odpočet vodoměrů, plynu, nabídka prodeje zboží….) do domů, 
doporučujeme okamžitě volat č. 156 – Městskou policii (projednáno s p. Michalem 
Dvořákem)  
 

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

komise.  
 
 
                     Příští  veřejné jednání KMČ se koná 19.11.2013 (úterý) v 18.30 hodin 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany 
Dne: 30.10.2013  
 

 
 


