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                          Zápis z neveřejné schůze konané dne 7.10.2014                                        

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 Regin, Petr Sláma 

Omluveni:, Bc.Psota Jan  

2. Kontrola plnění úkolů: 

 byla provedena oprava popraskané silnice na ulici Nedbalova, zjištěné závady ( viz. 

níže) vyřizuje pan Sláma 

 

 

3. Doručená pošta: 

 

 MM Olomouc - Rozhodnutí o uzavírce sil. III/5709  ul. Bílkova  v Olomouci – Topolanech / 

35 

 MM Olomouc - Pozvánka na jednání – projekt “Riziková území při extrémních přívalových 

srážkách“/36 

 TS a.s. Olomouc – plán prací na měsíc říjen 2014/ 37 

 Seznam uzavírek na ul. Bílkova, Olomouc – Topolany, provoz linky č. 26, DP města 

Olomouce – oprava komunikace Lipenská  / 38 
 

4. Odeslaná pošta: 

 Není 

 

5. Různé: 

 

 P. Půrová informovala přítomné o schůzce v Topolanech na ulici bří. Čapků s panem Hlavicou 

( firma SEKNE), přítomni byli dále p. Vilímec, p. Posta a posléze i p. Vyroubal ml.. 

Stanovisko p. Hlavici bylo, že v daném úseku nelze umístit požadované dopravní značení 

(např. zúžená vozovka), p. Vyroubal přislíbil, že parkování svých zaměstnanců bude osobně 

řešit 

 P. Vilímec informoval přítomné o následujícím: 
zakoupil a  umístil poštovní schránku v hodnotě cca do 900,- Kč  

vchodové dveře jsou opravené  

dveře od sklepa budou instalovány do konce roku 

byly vyčištěny rigoly a vpusti na ulici Nedbalova ( po kapličku) 

informoval přítomné o schůze “Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ 

 upozornil, že na ulici Bílkova, po opravě komunikace je propadnutý otvor (před domem Mgr. 

Šubové 
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 p. Koppová upozornila na závady po opravě komunikace na ulici Bílkova, kde trčí  železné  

pruty nad povrchem  vozovky, dále vpusť na křižovatce je po opravě komunikace pod úrovní 

cca 40 cm  - bude řešit p. Sláma 

 p. Sláma informoval přítomné, že do konce měsíce října 2014 by měly být vyčištěny všechny 

rigoly a kanalizace na ulici Bílkova 

 na základě požadavků občanů, členové komise žádají občany, aby zachovávali neděli, jako 

den klidu a nezpůsobovali zbytečně nadměrný hluk řezáním motorovou pilou, sekačkou, 

křovinořezem, neobtěžovali své sousedy kouřem  z  likvidace padajícího listí, suché trávy  

apd.                  

 

Komise děkuje občanům za vstřícnost. 

 

 

 

 

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

členům  komise.  

 

             

                  Příští  neveřejné  jednání KMČ se koná  4.11.2014 (v úterý) v 18.30 hodin 

 
 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Půrová,  

předsedkyně KMČ Topolany 

Dne: 9.10.2014  

mailto:KMC26@olomouc.eu

