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                         Zápis z veřejné schůze konané dne 9.9.2014                                       

KMČ  Olomouc - Topolany, konané v budově detašovaného pracoviště   
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu

1. Prezentace:

Přítomni  členové  KMČ: Bc. Půrová Jana, Koppová Barbora, Vilímec Dušan,  Ing. 
Mohlerová Marie, Mgr.Jadrníček Petr, Korchová Regina

Omluveni:, Bc.Psota Jan Chochola Martin, Sláma Petr

Hosté: Michal Dvořák – strážník Městské policie Olomouc, Ing. Jiří Frančák, Jan Psota st., 
Dušan Vilímec ml., Roman Koutek a  Eva Vařeková

2. Kontrola plnění úkolů:

 stav projektové dokumentace na budování chodníků v Topolanech  a případné zařazení 
akce do plánu realizace na odboru  investic – chodníky budou zařazeny do plánu 
vyhotovení projektové dokumentace na rok 2015  a  dále do konce roku 2014 bude 
provedena oprava popraskané silnice na ulici Nedbalova (viz. doručená pošta) – úkol 
trvá, vyřizuje pan Sláma

3. Doručená pošta:

 Pozvánka na 2. Výrobní výbor  - „Zpevnění břehů potoka u komunikace v ulici U Parčíku“/ 31

 KU Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje – podnět k přezkoumání 
rozhodnutí Magistrátu města Olomouce,  pod č.j. SMOL/OPS/42/3051 /Pe, kterým byla 
dodatečně povolena stavba - vestavba 8 bytových jednotek pro zdravotně postižené 
v 1. NP sa stavební úpravy ubytovny v podkroví, v objektu zemědělského stavení 
v k.ú. Topolany u Olomouce“  / 32

 Žádost pí. Brázdové ( MM Olomouc, odbor majetkoprávní), sdělení požadavků na údržbu pro 
rok 2015 / 33 – odpověď zajistí pí. Půrová

 Sdělení PhDr. Ivany Slezákové, ohledně zahájení opravy kamenného kříže v Topolanech, 
směrem na  Hněvotín – termín dokončení do 31.10.2014 / 34 –  odpověď zajistí pí. Půrová 

4. Odeslaná pošta:

 Požadavek na údržbu pro rok 2015 – viz. žádost pí. Brázdové ( MM Olomouc, odbor 
majetkoprávní), sdělení požadavků na údržbu pro rok 2015 – žádost zajistí pí. Půrová / 11

 MM Olomouc, odbor životního prostředí – péče o zeleň, Ing. Andrea Steigerová,
zajistit 4x za rok údržbu – sečení parcely č. 309 v k.ú. Tpolany – žádost zajistí pí. 
Půrová / 12
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 Sdělení PhDr. Ivaně Slezákové, ohledně zahájení opravy kamenného kříže v Topolanech, 
směrem na Hněvotín – termín dokončení do 31.10.2014, požadavek na správné umístění 
(otočení kříže)  / 13 –  požadavek zajistí pí. Půrová 

 pí. Půrová  zajistí  na základě požadavku obyvatel na ulici U Sv. Jana, bří. Čapků 
dopis na firmu SEKNE – p. Hlavica, ohledně umístění retardéru na ulici U. Sv. Jana  
z důvodu nepřiměřené rychlosti, dále umístění dopravního značení na ulici bří. Čapků 
– 14 požadavek zajistí pí. Půrová 

5. Různé:

 Na 2. Výrobní výbor  - „Zpevnění břehů potoka u komunikace v ulici U Parčíku“ se zúčastní 
pí. Půrová a p. Vilímec – projednáno a jednohlasně odsouhlaseno

 KU Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje – podnět k přezkoumání 
rozhodnutí Magistrátu města Olomouce,  pod č.j. SMOL/OPS/42/3051 /Pe, kterým byla 
dodatečně povolena stavba - vestavba 8 bytových jednotek pro zdravotně postižené 
v 1. NP na stavební úpravy ubytovny v podkroví, v objektu zemědělského stavení 
v k.ú. Topolany u Olomouce“ . Toto sdělení pí. Půrová hlasitě přečetla a přítomné 
s obsahem seznámila 

 Požadavek na údržbu pro rok 2015 – viz. žádost pí. Brázdové ( MM Olomouc, odbor 
majetkoprávní) sdělení požadavků na údržbu pro rok 2015 –  kompletní oprava  zídky před 
budovou detašovaného pracoviště -   žádost zajistí pí. Půrová / 11

 MM Olomouc, odbor životního prostředí – péče o zeleň, zajistit 4x za rok údržbu –
sečení parcely č. 309 v k.ú. Tpolany – žádost zajistí pí. Půrová / 12

 pí. Půrová  informovala přítomné, že byla telefonicky kontaktována  pí. Novákovou
(kancelář tajemníka Jana Večeře) ohledně připojení nemovitostí v Topolanečch na 
veřejnou kanalizaci. Dle ústního sdělení bude vytvořena pracovní skupina pracovníků 
MM Olomouc a následně bude vypracovaná mapa platících obyvatel ( v k.ú. Tpolany).

 p. Vilímec Dušan ml. informoval členy KMČ o přípravě zahájení stavby nové hasičské 
zbrojnice, pozval přítomné za slavnostní zahájení  a dále požádal o využití stávajících 
prostor v budově DP k uložení technického materiálu – jednohlasně odsouhlaseno 
všemi přítomnými členy KMČ

 p. Psota Jan st. informoval přítomné o neutěšeném stavu veřejné komunikace na ulici 
bří. Čapků, kde v nepřehledném úseku stojí v pracovní dny cca 5 až  6 osobních 
vozidel, navrhuje umístění dopravního značení „zúžená vozovka“ – toto značení bylo 
v minulosti na ul. Bří. Čapků odstraněno, obdobný problém je z druhé stravy při 
vjezdu do ulice bří. Čapků  kolem „bytovky“ – navrhuje opět úpravu dopravního 
značení – jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými členy komise / zajistí pí. 
Půrová.

 p. Studený a p. Ing. Frančák měli dotazy ohledně  sdělení  KU Olomouckého kraje, 
odbor strategického rozvoje kraje – podnět k přezkoumání rozhodnutí Magistrátu města 
Olomouce,  pod č.j. SMOL/OPS/42/3051 /Pe, kterým byla dodatečně povolena stavba -
vestavba 8 bytových jednotek pro zdravotně postižené v 1. NP na stavební úpravy 
ubytovny v podkroví, v objektu zemědělského stavení v k.ú. Topolany u Olomouce“ . 
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– odpověděla pí. Půrová ( viz. přečtení dopisu a dále sdělila, že tato problematika bude 
i nadále sledována) 

 Dotazy pí. Vařekové ohledně financování z prostředků čerpaných v roce 2014 na  
„opravy“ a dále z finančních prostředků určených pro komisi  zodpověděla pí. Půrová 
a dále Ing. Mohlerová  

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

            
                  Příští  neveřejné  jednání KMČ se koná 7.10.2014 (v úterý) v 18.30 hodin

Zapsala: Bc. Jana Půrová, 
předsedkyně KMČ Topolany
Dne: 12.9.2014




