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                          Zápis z neveřejné schůze konané dne 21.1.2014                                        

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      

Omluven: Bc. Psota Jan 

Hosté: strážník Městské policie Michal Dvořák  

2. Kontrola plnění úkolů: 

• p. Ing. Mohlerová zajistila situační mapy jednotlivých ulic Topolan z KU Olomouc 

• p.Sláma informoval přítomné, že osobně jednal s pí. Korzickou, která připustila skutečnost, že 
na břehy  potoka Stouska ukládala biologický odpad (spadané listí) ze své zahrady, přislíbila 
že zjedná nápravu a odpad bude ukládat na svém pozemku    

3. Doručená pošta:        žádná 

4. Odeslaná pošta:        žádná 
     
5. Různé: 
 

• 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) 

• trvá úkol - 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, že se účastní jednání s  s Ing. Šnajdrem (vedoucím 
oddělení přípravy na odboru  investic) ohledně vybudování nových chodníků podle 
vypracované Dopravně územní studie Olomouc – Topolany ( schválenou Radou města 
Olomouce  dne 17.5.2011), a to na ul. U Sv. Jana, ul. Bílkova směrem ke kapli a na ul. 
Nedbalova a bratří  Čapků, včetně písemné  žádosti, která bude odeslána jak na odbor 
investic, tak JUDr. Majorovi. 

• pí. Půrovou oslovilo několik občanů Topolan, že zaměstnanci firmy Moravská 
vodárenská a.s. provádí čištění kanalizace a v domech se objevuje zápach  

• p. Vilímec informoval přítomné, že zaměstnanci firmy Moravská vodárenská a.s., 
Olomouc  provádějí postupně  čištění a „kamerování“ kanalizačního řádu, z důvodu 
zjištění případných závad a jejich odstranění, které je nutné před následným  předání 
zhotoveného díla Magistrátu města Olomouce. 

• p. Vilímec  zjistí, zda cena za přístřešek(na hřišti za Detašovaným pracovištěm) 
předložená v roce 2013 zůstává ve stejné výši a projedná se zhotovitelem předběžný 
termín realizace.  
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• KMČ upozorňuje občany, že poplatek za psy a poplatek za komunální odpad za rok  
2014 je možno uhradit v Detašovaném pracovišti  Topolany v pondělí   
od 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.45 hodin.  Výše poplatku pro rok 2014 je 660,00  Kč 
termín splatnosti poplatku:  nejpozději do 31.5.2014    

  
             

 
 
 
 
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte  
členům  komise.  
 
 
Příští  neveřejné  jednání KMČ se koná 11.2.2014 (v úterý) v 18.30 hodin 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany 
Dne: 22.1.2014  
 

 
 


