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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 2.2. 2016                                       

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, Korchová Regina a Ivo Klapil 

Omluveni: Martin Chochola a Barbora Koppová      

Hosté: p. Vařeková, p. Koutková, p. Komendová,  p.Sovová,  p. Janhuba, p. Vilímec st., 

Michal Dvořák strážník MP 

Pan Klapil pořídil zvukový záznam z jednání KMČ v Topolanech 

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 5.1.2016 

 

3. Doručená pošta:  

Sdělení Mgr.  Filipa Źáčka, náměstka primátora MM Olomouc ve věci zařazení projektových 

dokumentací na investiční akce chodník Bílkova a chodník U Sv. Jana v Topolanech / 5 

Rozpočet odboru vnějších vztahů a informací – prostředky pro použití jednotlivých KMČ: 

velké opravy 85.000,- Kč ( opravy mimo chodníků a komunikací) nákup služeb 65.000,- Kč ( 

kulturní a společenské akce, provoz atrakcí, úklid, propagační tiskoviny apd.)  

Rozpočet odboru dopravy pro KMČ 300.000,- Kč (opravy chodníků a komunikací)/ 6 

Daňový doklad – faktura č. 1/2016 – Vilímec Dušan st. montáž vypouštěcího ventilu do 

potrubí studené vody ve sklepě DP -  1.452,- Kč /7  

 

4.Odeslaná pošta:  

 

Sdělení p. Horňákové, odbor vnějších vztahů  ve věci uvolněné zeminy (propad cca 1m 

hluboký) na pozemku MM Olomouc / 2  
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 5. Různé – diskuze: 

 

p. Půrová informovala přítomné, že: 
 

DP, v Topolanech bude  pro občany otevřeno v úterý od 9.15 – 12.00 a od 13.00 – 16.45 

hodin 

 

Proběhlo jednání s p. Malíkem,  Správa nemovitostí, a.s. – ve věci snížení stropu ve „cvičící 

místnosti“ v budově Detašovaného pracoviště, navrhuje budovu plynofikovat.  

Vzhledem k tomu, že elektrické topení je v budově vyměněno cca 3 roky, plynofikovat celou 

budovu by bylo neekonomické - projednala p. Půrová s p. Horňákovou, odbor vnějších vztahů 

MM Olomouc 

 

p. Půrová navrhla umístit v Topolanech kontejner na kovy, p. Vařeková doplnila i na použité 

oleje - žádost zajistí p. Půrová    

 

p. Půrová informovala přítomné  o výši prostředků  pro použití jednotlivých KMČ: velké 

opravy 85.000,- Kč ( opravy mimo chodníků a komunikací) nákup služeb 65.000,- Kč ( 

kulturní a společenské akce, provoz atrakcí, úklid, propagační tiskoviny apd.). Rozpočet 

odboru dopravy pro KMČ 300.000,- Kč (opravy chodníků a komunikací)  

Členové komise se obracejí na občany Topolan se žádostí, aby pokud vědí, kde je potřeba 

opravit komunikaci nebo chodník, podali  návrhy každé úterý na DP nebo na email. adresy: 

KMC26@olomouc.eu, Purova@seznam.cz, popř.předejte osobně některému ze členů 

komise. 

Michal Dvořák, strážník městské policie si převzal svazek klíčů, které byly nalezeny u 

hospody „Moravský Grunt“v prosinci 2015 

 

p.  Vařeková se dotazovala, kdo zaplatil  trekové hole pro Klub důchodců - 8 párů á 599,- Kč/ 

4.792,-   odpověděla p. Půrová, která hole zajistila, že odbor sociálních věcí 

 

p. Komendová měla výtku k rozhodnutí členů komise k udělení souhlasu k vydláždění 

nemovitě věci ve vlastnictví MM Olomouc, 2.7 m, žadatelky paní  Romany Ziane, U Parčíku, 

v Topolanech s tím, že se jí tímto zúžil vjezd do domu. 

 

Po ukončení schůze se strážník Michal Dvořák a členové komise  odebrali na místo samé  a 

bylo zjištěno ( a přeměřeno 1x1.8 m + 30 cm okraj ),  že prostor na popelnice je přímo u zdi 

nemovitosti paní Ziane. Tento prostor je těsně u  obrubníku  opraveného chodníku a nebrání 

průchodu pěších nebo "kolařům".  

 

p. Půrová dne 3.2.2016 kontaktovala pana Čecha ( TS, a.s. Olomouc), který zadával a 

vyměřoval výměnu (opravu chodníků) a na její dotaz sdělil, že výměna chodníků byla 

provedena za původní, poškozený a nevyhovující chodník, nikde nebyl chodník doděláván, 

tudíž k nemovitosti paní Komendové nebyl nikdy vymezen vjezd, ale chodník.  
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Chodník je celistvý a navazuje na chodník k nemovitosti manželů  Pospíšilových a 

k nemovitosti paní Ziane. 

  

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.   

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 1.3. 2016 v 18.00 hodin 

 

 

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

 

 

Členka KMČ: Regína Korchová 

 

Dne: 4.2. 2015 

mailto:KMC26@olomouc.eu

