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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 17.3.2015                                        

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, Chochola Martin, Korchová Regína, Koppová 

Barbora a Ivo Klapil      

Hosté: Michal Dvořák-strážník Městské policie Olomouc,  Roman Koutek, Alena Koutková 

ml., Eva Vařeková a Petr Sláma 

Předsedkyně KMČ v Topolanech poděkovala bývalým členům komise za práci,  kterou 

udělali pro obec a to jmenovitě:  

Ing. M. Mohlerové, D. Vilímcovi, P. Slámovi a Mgr. P.Jadrníčkovi   

 

2. Doručená pošta: 

 

a) Sdělení Mgr. Filipa Žáčka ve věci složení nové komise v Topolanech v počtu pěti 

členů s účinností od 1.3.2015/ 5 

 

Bc.Jana Půrová, předsedkyně KMČ 

      Regína Korchová, tajemnice ( delegována ČSSD) 

      Barbora Kopová (delegována TOP 09) 

      Martin Chochola (člen ODS) 

      Ivo Klapil (delegován KDU ČSL) 

 

b) Sdělení Bc. Jana Psoty ve věci vlastnictví kamenného kříže / 6  

c) Sdělení Ing. Říhové o přepravě seniorů od 70 let s trvalým bydlištěm v Olomouci 

zdarma / 7 

d) Žádost SDH hasičů v Topolanech o příspěvek na „Hasičský bál“ / 8  

e) Oznámení o prodloužení stavebního povolení do roku 2018 – „Kasárna Neředín – 

regenerace areálu“ / 9 

f) Cenová nabídka na opravu  a  kontrolu stávající rozhlasové sítě a rozšíření rozhlasové 

sítě na ulice Třešňová a U Sv. Jana/ 10  

g) pí. Půrová informovala přítomné o úplné uzavírce na silnici II/448 Olomouc – 

Topolany – Ústín od 30.3.2015 – 26.4.2015 / 11   !!!!!!!  

 

 

 

 

 

http://www.olomouc.eu/topolany
mailto:KMC26@olomouc.eu


 

 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC – TOPOLANY      

WWW.OLOMOUC.EU/TOPOLANY                                                                                                                      KMC26@OLOMOUC.EU 

 

 

3.  Odeslaná pošta:  

 

Žádost o pořádání jarní sběrové soboty v Topolanech / 3  - zajistí pí. Půrová     

 

Žádost o umístění ještě jednoho koše na psí exkrementy v okolí točny autobusu MHD – u 

hospody „ Moravský Grunt“ v Topolanech / 4 – zajistí pí. Půrová  

 

 

4. Různé – diskuze: 

  

Členové komise jednohlasně odsouhlasili příspěvek pro SDH v Topolanech na „ Hasičský 

bál“ ve výši 3.000,- Kč 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili cenovou nabídku firmy TESEMO – Stanislav 

Foukal ve výši cca do 45.000,- Kč  

 

Jednohlasně byl odsouhlasen návrh pana Romana Koutka na obnovu zničených  ovocných 

stromů v sadu „ Pod Třešněmi“  a byl jednohlasně byl odsouhlasen   příspěvek ve výši 2.000,- 

Kč na nákup cca 10 kusů ovocných stromů / p. Koutek bude písemné informovat odbor 

životního prostředí o obnově ( výsadbě ) nových stromů 

 

p. Půrová informovala přítomné, že je v obci nová ulice, která se jmenuje Julia Pelikána  

( podle autora sochy Sv. Václava u kaple při vjezdu do Topolan) 

 

p. Půrová informovala přítomné, že se nebude konat jarní sběrová sobota – viz. plán 

sběrových sobot, podle kterého bude až na podzim. Po dohodě členů KMČ a přítomných 

občanů, bude podána žádost o výjimku, aby se  jarní sběrová sobota v Topolanech konala – 

žádost zajistí pí. Půrová 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili návrh p. Chocholy, zabezpečit ukončený chodník 

před domem pí. Lakomé formou krátkého zábradlí, aby nedošlo k úrazu – cenovou nabídku 

zajistí pí. Koppová u pana V. Čecha, zaměstnance TS, a.s. Olomouc, bude řešeno operativně 

dle cenové nabídky    

 

pí. Koutková upozornila na znečištěné cesty a chodníky v Topolanech od psích exkrementů, 

členové  komise žádají občany, aby po svých psech exkrementy uklízeli 

 

pí. Půrová podá žádost o umístění ještě jednoho koše na psí exkrementy v okolí točny 

autobusu MHD – u hospody „ Moravský  Grunt“  

 

pí. Korchová upozornila, že plachta, která je na dětském pískovišti je zničená, p. Koppová 

zajistila nákup nové plachty přes odbor vnějších vztahů 

 

pí. Vařeková se dotazovala na údržbu parc. č. 309, p. Koppová zajistila přes odbor životního 

prostředí zařazení parcely do plánu údržby (pravidelného sečení) 
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pí. Vařeková se dotazovala na parkování osobních vozidel zaměstnanců pana Jaroslava 

Vyroubala  ml. na ulici bří. Čapků – odpověděla pí. Půrová 

 

Na další dotaz  pí. Vařekové  ve věci retardérů na ulici U Sv. Jana pověděl p. Klapil 

 

pí. Koppová sdělila, že byl proveden ořez a údržba stromu U Parčíku 

 

Členové komise byli informováni, že ing. Sekanina z obce Žerůvky chce v k.ú. obce Ústín  

( využití hnojiště bývalého kravína u Topolan)  zřídit kompostárnu s provozní dobou 2 hodiny 

týdně  

 

 

Komise městské části v Topolanech  upozorňuje občany, že vždy v pondělí v 

Detašovaném pracovišti je možno zaplatit poplatek za psy a poplatek za 

komunální odpad, popř. pořídit ověřování podpisů nebo listin.  
 

 

 

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

členům  komise.  

 

               

 

 Příští  veřejné  jednání KMČ se koná. 28.4.2015 ( v úterý) v 18.30 hodin 

 
 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany 

Dne: 20.3.2015  
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