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                          Zápis z neveřejné schůze konané dne 19.12.2013                                        

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, Regina Korchová,  Mgr.Petr Jadrníček, Barbora Koppová      

Omluveni: Bc. Psota Jan 

2. Kontrola plnění úkolů: 

p. Chochola Martin informoval přítomné, že proběhla deratizaci u pí. Lakomé, Nedbalova ul.   

 3. Doručená pošta: 

 

a) MM Olomouc  - dohoda o povolení zvláštního užívání zeleně – ul. Bílkova 1, výkopové práce 

– havárie vodovodního řádu/64 

b) MM Olomouc – Výskalová Kateřina, požadavek ohledně stažení žádosti na užívání pozemku 

(SDH v Topolanech)  na výstavbu přístřešku na hřišti/65 

c) Informace pro KMČ v Topolanech p. D.Vilímce ml.ohledně stažení žádosti na užívání 

pozemku (viz. shora)/66 

 

 

4.  Odeslaná pošta:       

 

  p. Chochola zajistil písemný požadavek na KHS v Olomouci ohledně změření 

hlučnosti průjezdu přes Topolany, zejména ulice Bílkova směrem na Hněvotín/ 16 

 

5. Různé – diskuze: 

 

 Dle sdělení p. Slámy  -  úkol opravit „praskliny“ na komunikaci ulice Nedbalova a 

opravit „utrženou krajnici“ před DP- (nejsou finanční prostředky)   

 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) 

 p. Půrová informovala přítomné o průběhu jednání na MM Olomouc, odboru dopravy 

dne 25.11.2013 ohledně opravy mostu mezi ulici Nedbalova a bří. Čapků,  s panem 

Škutou, který přislíbil, že zadá vypracování projektové dokumentace na opravu mostu 

ing. Šiškovi 

 p. Půrová informovala přítomné,  oprava (repas) vchodových dveří do budovy DP 

bude  provedena v jarních měsících 2014, úkol  umístit do sklepa nové vchodové 

dveře – trvá 

 pí. Půrová informovala přítomné o jednání na odboru investic s pí. A. Neumanovou a 

s Ing. Šnajdrem, ohledně zpevnění břehů potoka a následné kompletní opravy silnice 

v ulici U parčíku 
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 pí. Půrová informovala přítomné, že proběhlo jednání s Ing. Šnajdrem (vedoucí 

oddělení přípravy na odboru  investic) ohledně vybudování nových chodníků a to na 

ul. U Sv. Jana, ul. Bílkova směrem ke kapli a na ul. Nedbalova a bří. Čapků – situační 

mapy z KÚ Olomouc zajistí pí. Mohlerová, fotodokumentaci zajistí pí. Půrová včetně 

písemné  žádosti, která bude odeslána jak na odbor investic, tak JUDr. Majorovi. 

 Dále za přítomnosti ing. Šnajdra byla provedena prohlídka břehů potoka na ulici U 

parčíku, aby fakticky viděl, že břehy potoka nejsou zpevněné a zemina ujíždí do 

vyčištěného potoka ( přítomen byl dále p. Sláma, který tuto schůzku dohodl) 

 p. Sláma bude kontaktoval  vlastníka nemovitosti (zahrady)  pí. Korzickou,  se kterou     

            bude řešit ukládání vyhrabaného listí a trávy na svém pozemku v jarních měsících 

 p. Vilímec se informoval, že chodník směrem od  Hněvotína  je stále v jednání 

 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)  

 

 Novoroční „Ohňostroj“ bude uskutečněn dne 1.1.2014 

v 18 hod. na hřišti za DP 

 
 

Členové komise v Topolanech přejí všem občanům 

klidné a pokojné vánoční svátky, v novém roce hodně 

zdraví a spokojenosti    

 
 

 

 

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

členům  komise.  

 

 

Příští  neveřejné  jednání KMČ se koná 21.1.2014 ( v úterý) v 18.30 hodin 

 
 

 

Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany 

Dne: 20.12.2013  
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