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                          Zápis z veřejné schůze konané dne  4.11.2015                                        

KMČ  Olomouc - Topolany, konané v 18.00 hodin v budově   detašovaného pracoviště    

MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu 

 

 

1. Prezentace: 

 

Přítomní členové KMČ: Bc. Půrová Jana, Chochola Martin, Korchová Regina, 

Koppová Barbora a Ivo Klapil      

Hosté:   Dalibor Skřivánek, Eva Vařeková, Kateřina Vařeková, Roman Koutek, 

Alena Koutková, Irena Prosecká, Jiří Janhuba, Blanka Sovová, František 

Chochola, Mgr. Havran, Mgr. Jadrmíček a Michal Dvořák – strážník městské 

policie. 

Pan Klapil pořídil zvukový záznam z jednání KMČ v Topolanech 

Nahrávka z průběhu jednání KMČ nebude žádným osobám poskytnuta, neboť 

dle jednacího řádu KMČ, bod č. 7, schváleno RMO 3. 3. 2015 si může za 

zákonných podmínek každý občan pořídit zvukový záznam sám 

 

Upozornění: zvukový záznam z jednání může přítomný občan pořizovat po 

oznámení tohoto záměru přítomným členům KMČ, pořizovatel záznamu je 

přitom povinen respektovat práva na ochranu osobnosti dle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, a při zpracování osobních údajů postupovat v souladu 

s ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 2. členové KMČ odsouhlasili zápis z 7.10.2015 

 

 3. Doručená pošta:  

  

Zápis z jednání ve věci spotřeby el. energie v budově v Topolanech, konané dne 

7. 10. 2015 – ZÁVĚR, stavy el. energie se budou zapisovat do sešitu pro 

kontrolu / 63 

 

http://www.olomouc.eu/topolany
mailto:KMC26@olomouc.eu
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Sdělení Bc. Horňákové – SNO, a.s. kontaktovala nájemce nebytové prostory ke 

zpřístupnění WC pro pracovníka DP, knihovny, KMČ, občanům Topolan a 

hostů.  Klíč od spojovacích dveří bude zhotoven pro DP, Klub seniorů, pro SDH  

/64 

Požadavek DP města Olomouce, a.s, na automat na jízdenky MHD /65 

 

Sdělení Mgr. Puhače a pana Foukala ohledně nákupu materiálu na opravu 

rozvodů, popř. výměnu nefunkčních venkovních míst / 66 

 

Sdělení p. Čížka, vedoucího provozu Přerov, Povodí Moravy ohledně 

pokračování dalšího čištění potoka  Stouska  / 67 

      

Sdělení Ing. Dreiseitla (MM Olomouc, odbor životního prostředí), na umístění 

kontejneru na papír / 68  

 

Sdělení výše zakázky KMČ v Topolanech – oprava  krytu  komunikace v živici 

II, ul. Třešňová, předpokládaná cena 138.008,97 Kč / 69 

 

Sdělení Ing. Novákové DP města Olomouce, a.s. ohledně novinek ve výhodách 

při cestování MHD – bude vyvěšeno ve vývěskách / 70 

 

Sdělení ing. Koláčka ve věci umístění zábradlí a svodidel / 71 

 

Sdělení MM Olomouc, oddělení správy na úseku pozemních komunikací – 

úplná uzavírka místní komunikace ul. Nedbalova a Bratří Čapků (oprava mostu) 

– uzavírka: 27. 10. 2015 – 11. 11. 2015 / 72 

 

Cenová nabídka p. D. Vilímce st. na opravu odvodu vody u DP 5.445,-Kč / 73 

 

Cenová nabídka p. Šmerdy na vymalování chodby DP v Topolanech 4.900,- Kč  

/ 74 

Sdělení ing. A. Steigerové ve věci ořezu stromů na ul. Nedbalova (u DP) bříza, 

třešeň a vrba – termín v zimním období 2015/2016 / 75 

 

Sdělení ing. Zvoníčkové MM Olomouc, odd. vodního hospodářství  - zaslání 

výzev  ( dle požadavku  p. Vařekové na prošetření, kdo z občanů Topolan  je  

připojen a kdo není připojen na kanalizační řád) / 76 

 

 Sdělení  ing. Steigerová ve věci pozemku č. 211/7 a pozemku č. 221 v k.ú. 

Topolany / 77 
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Kopie dokladů ve věci opravy komunikace U Parčíků a zpevnění břehů 

potoka / 78 

 

Sdělení MM Olomouc – není námitek úpravy – na úpravu odvodnění budovy 

DP v Topolanech (realizace pan Vilímec st.) / 79 

 

Žádost o prošetření svévolného zabrání veřejné zeleně před nemovitostí pí. 

Vařekové a p. Koutka; na soukromé parkoviště / 80 

 

    Protokol o prošetření tvrzení pí. Vařekové na schůzi KMČ dne 7.10.2015,  že  

    předsedkyně KMČ nečte na veřejných schůzích poštu / 81 

    

    Pozvánka na schůzku na MM Olomouc ve věci cyklostezky „ Neředín –     

    Topolany“ dne 11.11.2015/  82 

  

    Pozvánka na schůzku na MM Olomouc, dne 9. 11. 2015 v 16.30 hodin/ 83 

 

 

 

 

4. Odeslaná pošta: 
 

 

    Žádost Ing. Černého – SSOK o umístění svodidel na ul. Bílkova a zábradlí na      

    autobusové zastávce směrem do Ústína / 18 

 

    Žádost o předání klíčů od spojovacích dveří pro Klub seniorů, SDH a      

    pracovníků DP / 19 

 

    Žádost pro pí. Horňákové a Mgr. Puhače  ohledně pronájmu nebytové      

    prostory v budově DP a předání klíčů od spojovacích dveří / 20 + 27 

 

    Žádost ing. Steigerové ohledně údržby par. č. 211/7 v Topolanech / 21 

 

    Žádost na DP města Olomouce, a.s. o umístění automatu na jízdenky MHD /     

    22 

 

    Žádost o doplnění kontejneru na papír v Topolanech na točně autobusu (u     
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    hospody Moravský Grunt) / 23 

 

    Žádost MUDr. Frančákové ohledně zřízení osadního výboru v Topolanech /   

    24 

 

    Žádost o zařazení do plánu oprav dokončení zbytku živič. povrchu ul.      

    Třešňová (MM Olomouc p. Šulc, odbor dopravy) / 25 

 

    Požadavek na pokračování čištění „ Křelovského potoka“ v Topolanech – p.      

    Čížek, Povodí Moravy / 26 

 

    Žádost p. Zendulkové ohledně zařazení do pravidelné údržby parc.č. 221    

    v k.ú. Topolany / 28 

 

    Sdělení ing. Dreiseitla, odbor život. prostředí o šetření na místě samém,      

    umístění kontejneru na papír / 29 

 

    MM Olomouc, odbor vnějších vztahů, cenová nabídka pana Vilímce st,     

    úprava odvodnění u budovy detašovaného pracoviště / 31 

 

 

   5. Různé – diskuze: 

 

p. Půrová informovala přítomné: 

 

paní Bc. Horňákové – SNO, a.s. kontaktovala nájemce nebytové prostory, WC 

bude zpřístupněno, klíč od spojovacích dveří bude předán pro DP, Klub seniorů, 

pro SDH jakmile se vrátí z pracovní neschopnosti paní  Moničová 

 

Požadavek DP města Olomouce, a.s, na automat na jízdenky MHD –automat 

nebude v Toplanech umístěn 

 

Sdělení Mgr. Puhače a pana Foukala ohledně nákupu materiálu na opravu 

rozvodů, popř. výměnu nefunkčních venkovních míst – oprava bude provedena 

cca do 14 dní ( p. Foukal, byl telefonicky kontaktován pí. Půrovou, termín 

potvrdil) 

 

p. Čížek, vedoucího provozu Přerov, Povodí Moravy ohledně pokračování 

dalšího čištění „Křelovského potoka“ doporučuje schůzku na místě samé, termín 

zajistí pí. Půrová 
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Sdělení Ing. Dreiseitla ( MM Olomouc, odbor životního prostředí), kontejner na 

papír byl schválen a bude umístěn na točně autobusu, předpokládaný termín-

listopad  2015  

 

Zakázka KMČ v Topolanech – oprava krytu komunikace v živici II, ul. 

Třešňová ( u domu ing. Frančáka), předpokládaná cena 138.008,97 Kč  je 

zařazena do plánu prací na měsíc listopad 

 

Sdělení ing. Koláčka ve věci umístění zábradlí a svodidel – na základě 

vyhodnocení bezpečnostních rizik a v souladu s platnými technickými 

podmínkami, požadované prvky nebudou instalovány 

 

Oprava odvodu dešťové vody od budovy DP (p. D.Vilímce st.) byla provedena  

 

Vymalování vstupní chodby  DP v Topolanech (p. J.Šmerda) bylo provedeno 

včetně úklidu 

 

Dle sdělení ing. Steigerové, ořez stromů na ul. Nedbalova (u DP) bříza, třešeň a 

vrba bude provedena termín v zimním období 2015/2016  

 

Sdělení ing. Zvoníčkové MM Olomouc, odd. vodního hospodářství  - zaslání 

výzev  ( dle požadavku  p. Vařekové na prošetření, kdo z občanů Topolan  je  

připojen a kdo není připojen na kanalizační řád) –každá výzva občanům je 

zasílána předsedkyni KMČ 

 

p. Neumanová ( MM Olomouc, odbor investic) na základě požadavku pí.Půrové 

předala kopie dokladů, týkající se  opravy komunikace U Parčíků, zpevnění 

břehů potoka a námitek dvou občanů proti opravě komunikace a zpevnění břehů 

potoka – byla předložena kopie projektové dokumentace včetně Výzvy 

k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí a Usnesení o přerušení řízení, 

dále předsedkyně komise přečetla námitky p. Halouzkové a pana Janhuby – 

s paní Halouzkovou bude jednat Mgr. Havran a pan Janhuba se vyjádřil, že 

pokud bude vstřícný krok ze strany MM Olomouc a budou nastolena závazná 

pravidla, je ochoten své rozhodnutí (námitky ) změnit -  zůstává v řízení 

 

Požadavek ve věci o prošetření svévolného zabránění veřejné zeleně před 

nemovitostí pí. Vařekové a p. Koutka  - byl předán  strážníkovi Městské policie 

M. Dvořákovi k prošetření a následnému předání odbor  životního prostředí 
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Protokol o prošetření tvrzení pí. Vařekové na schůzi KMČ dne 7. 10. 2015, že  

předsedkyně KMČ nečte na veřejných schůzích poštu, je součástí doručené 

pošty – vyjádřila se paní Půrová, každá pošta včetně komentáře je hlasitě pod 

jednotlivými položkami čtena ( viz. nahrávky na diktafonu) 

 

Pozvánka na schůzku na MM Olomouc ve věci cyklostezky „ Neředín –     

Topolany“ dne 11. 11. 2015 – za KMČ Topolany se zúčastní p. Půrová a p. 

Klapil 

 

Pozvánka na schůzku na MM Olomouc, dne 9. 11. 2015 v 16.30 hodin – za 

KMČ se zúčastní p. Klapil 

 

p. Půrová informovala přítomné, že novou pracovnicí DP v Topolanech je paní 

Pavlína Štoplová  

 

p. Skřivánek informoval přítomné o schůzce s panem Čechem (TS a.s.) a panem  

Šulcem ( MM Olomouc) – bude projednáno na veřejné schůzi 2. 12. 2015 

 

p. Koutek pozval přítomné na akci“ Rozsvícení stromečku před budovaou DP a 

Adventní výstavu „. Akce se bude konat dne 29. 11. 2015 – p. Půrová  nabídla p. 

Koutkovi, že pokud jí pošle  pozvánku, nechá ji vyvěsit  na web. stránky MM 

Olomouc – KMČ 26 Topolany 

 

p. Koutková požádala o přemístění koše na psí exkrementy před Veterinární 

kliniku v Topolanech, ulice Nedbalova 18 – žádost zajistí pí. Půrová  

 

p.Vařeková informovala přítomné, že pozemek na vybudování chodníků na ul. 

U Sv. Jana není v majetku MM Olomouc – realizace projektové dokumentace, 

řešení majetkoprávních vztahů je v kompetenci MM Olomouc, komise pouze 

upozorňuje na nutnost vybudování chodníků na ulici Bílkova směrem ke kapli a 

na ulici U Sv. Jana z hlediska bezpečnosti 

 

p. Vařeková požádala o vyjmenování řádově akce z odboru dopravy, a to: 

 

1) Zpevnění části komunikace u zahrádek                                    16.552,80 Kč 

2) ul. Třešňová oprava živičné komunikace                                  83.490,00 Kč  

3) ul. Nedbalova vpusť a propad vozovky – oprava                     13.189,00 Kč 

4) ul. Nedbalova doplnění recykláž ke komunikaci a žlabům        4.743,20 Kč 

5) ul. Nedbalova oprava propadu č. 2                                             2.631,75 Kč 

6) ul. Nedbalova oprava propadu u č. 11 a spáry u č. 22              20.086,00 Kč 
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7) komunikace k firmě Zajíček – Patchnatic (8t)                          38.236,00 Kč 

8) ul. Třešňová oprava živičné komunikace                                138.008,97 Kč 

    poslední bod,  je v plánu prací na měsíc listopad      

 

p. Půrová podotkla, že ceny se ještě mohou nepatně lišit 

 

KMČ přivítá každou iniciativu a návrh občanů, který povede ku prospěchu 

městské části Topolany. 
 

Členové  komise žádají občany, aby po svých psech exkrementy uklízeli. 

 

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

mohou  pořídit ověřování podpisů nebo listin.  
 

 

Členové komise žádají občany, aby v rámci dobrých vztahů se sousedy a 

slušnosti k ostatním obyvatelům, zachovávali neděli jako den klidu a 

odpočinku a zbytečně  neprováděli  činnosti, které vytvářejí hluk (sekání 

trávy, řezání motorovou pilou apod.) Dále žádají občany i hosty občanů  

Topolan, aby dodržovaly klid v nočních hodinách a neprovozovali 

soukromé ohňostroje a podobné činnosti.   

 

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

nebo sdělte  členům  komise.  

 

 

Příští  veřejné  jednání KMČ se koná dne 2.12.2015 v 18.00  hodin 

 
Obsahovou správnost zápisu - zapsala: Bc.Jana Půrová, předsedkyně KMČ 

Topolany 

 

Členka KMČ: Barbora Koppová 

 

Dne: 7.11.2015 

 
 

mailto:KMC26@olomouc.eu

