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                          Zápis z neveřejné schůze konané dne 11.2.2014                                        

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      

Omluveni:Ing. Mohlerová, Bc. Psota Jan 

Hosté: strážník Městské policie Michal Dvořák  

2. Kontrola plnění úkolů: 

• 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. Vilímec  zjistí, zda cena za přístřešek (na hřišti za Detašovaným pracovištěm) 
předložená v roce 2013 zůstává ve stejné výši, projedná se zhotovitelem předběžný 
termín realizace a podklady pro vystavení objednávky předá Mgr.Puhačovi 

• p. Půrová informovala přítomné členy komise o průběhu jednání s p. Malíkem –  repas 
(oprava) vchodových dveří do DP v Topolanech bude proveden až v roce 2015  z  
důvodu nedostatku finančních prostředků, vchodové dveře do sklepa budou opraveny, 
popř. vyměněny, p. Malíka bude kontaktovat p. Vilímec    

 
3. Doručená pošta:         

a)  sdělení - potvrzení o účasti na dopravní nehodě, datum nehody: 22.10.2013 – poškození sloupu veř.    
osvětlení, rozbití dvou lamp po pádu sloupu na vozovku, místo nehody: vjezd k domu č.p.15, ul. 
Nedbalova / 1 

b) odbor vnějších vztahů a informací – objednávka číslo: OB00223/14/OVVI-KMČ – dodávka a 
montáž trvalého dopravního značení /2 

c) žádost o sdělení stanoviska ke směně parc. č. 351/22  ostatní plocha o výměře 1 117m v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Chocholových  za parc. č. 351/22 orná půda v k.ú.  
Topolany u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce  / 3  - směna pozemků byla  
jednohlasně odsouhlasena všemi přítomnými členy komise –  písemné stanovisko KMČ na MM 
Olomouc zajistí pí. Půrová   

4. Odeslaná pošta:     -  písemné stanovisko KMČ na MM Olomouc-směna pozemků viz. shora 
     
5. Různé: 
 

• pí. Půrová informovala přítomné, že se účastnila jednání s  s Ing. Šnajdrem (vedoucím 
oddělení přípravy na  odboru  investic), který doporučil, aby  Dopravně územní studie 
byla předložena odboru koncepce a rozvoje ke schválení neboť došlo ke změně 
legislativy. Členové komise jednohlasně odsouhlasili, že žádost na  odbor  investic  
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ohledně vybudování nových chodníků, a to na ul. U Sv. Jana, ul. Bílkova směrem ke 
kapli a na ul. Nedbalova a  bratří  Čapků, zajistí pí. Půrová, žádost bude odeslána i 
JUDr. Majorovi. 

• pí. Korchová informovala členy KMČ, že Klub maminek bude pořádat dne 22.3.2014 
Dětský maškarní karneval a požádala o příspěvek, jednohlasně byla odsouhlasena 
částka ve výši 3.000,- Kč  

• p. Vilímec informoval přítomné, že rozhlas na ul. Nedbalova bude opraven do konce 
měsíce února 

• Členové  KMČ v Topolanech upozorňují  občany, že lhůta pro připojení na 
kanalizační řád skončila k  31.12.2013 

Členové KMČ upozorňují 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  veřejné  jednání KMČ se koná  25.3.2014 (v úterý) v 18.30 hodin 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany 
Dne: 12.2..2014  
 

 
 


