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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 5. 4. 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, Koppová Barbora, Martin 

Chochola a Ivo Klapil 

Hosté: p. Vařeková, p. Koutková, p. Prosecká, Michal Dvořák strážník MP 

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin, pan Klapil  se dostavil později, zvukový záznam 

z jednání KMČ v Topolanech nebyl pořizován 

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 1.3 2016 

3. Doručená pošta:  

Sdělení Jaroslava Šulce-MM Olomouc, odbor dopravy, ve věci návrhu na opravy komunikací 

a chodníků v Topolanech, souhrnná částka: 146.990,70 Kč / 19 

Objednávka: Libor Buček, podlahářství / 20 

Objednávka: Ing. Marek Dvořák, stavební firma / 21 

Objednávka: Stavební obchodní společnost Maděrka, s.r.o./ 22 

Sdělení Ing. Milana Fazekaše, MM Olomouc, odbor stavební ve věci realizace komunikace k 

"Čističce - kanalizace v Topolanech, ulice U Parčíku" / 23 

Sdělení Jaroslava Šulce-MM Olomouc, odbor dopravy, ve věci návrhu na opravu komunikace 

U Parčíku/ 24 

Objednávka: Historické kočáry " MYLORD" / 25 

Oznámení MM Olomouc, odbor životního prostředí, " Vodoprávní dozor, ZD Hněvotín, p. 

č.304/1a 304/2 v k.ú.  Topolany / 26 

Oznámení MM Olomouc, odbor životního prostředí, " Vodoprávní dozor, p. Vyroubal, stavba 

na p.č. 304, Topolany / 27 

Předávací protokol: Stavba Topolany - kaplička Sv. Floriána, lokální oprava střechy/ 28 

http://www.olomouc.eu/topolany
mailto:KMC26@olomouc.eu
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TS a.s. Olomouc - plán prací na měsíc duben 2016 a seznam kontaktních osob / 29 

MM Olomouc, odbor majetkoprávní, Rozhodnutí Rady města Olomouce, Rada města svým 

usnesení nevyhověla žádosti paní Ziane o udělení souhp.č.98 ( ostatní plocha) o výměře 2.7m  

k.ú. Topolany za účelem umístění nádob na komunální odpad/ 30 

 

 

4. Odeslaná pošta:  

 

Žádost na MM Olomouc, odbor vnějších vztahů p. D. Horňákové o informaci, zda byla 

součástí stavby "Čističky - kanalizace v Topolanech, ulice U Parčíku" i nová místní 

komunikace včetně obrubníků/ 5 

Žádost na MM Olomouc, odbor vnějších vztahů o vystavení tří objednávek: Buček Libor, 

podlahářství, položení koberce, Stavební obchodní společnost Maděrka, s.r.o. - lokální oprava 

-výměna chybějících šablon břidlice na střeše kapličky Sv. Floriána, Ing. Marek Dvořák - 

oprava plotové zídky a předloženého schodiště DP v Topolanech/ 6 

 

 

 5. Různé – diskuze: 

 

-   byl položen koberec ve cvičící místnosti (firma Libor Buček) - převzala Půrová 

-   byla provedena lokální oprava - výměna břidlic na střeše kapličky Sv. Floriána -      

     předávací protokol převzala Půrová, bude zaslán na MM Olomouc, odbor vnějších vztahů  

-   byla provedena oprava přístřešku za školou, oprava dveří a okenic, které byly zajištěny     

     dvěma zámky - opravu převzala Půrová, předávací protokol bude zaslán KMČ a na MM     

     Olomouc, odbor vnějších vztahů 

 

Návrh A. Koutkové na vytvoření zony klidu „ Pod Třešněmi“ včetně obnovení polní cesty a 

vytvoření hřiště pro starší děti – úkol trvá, na MM Olomouc jedná pí. Půrová 

 

Akce „Uklízíme Česko„ bude dne 16.4.2016, sraz je v 9.00 hodin u Detašovaného 

pracoviště, akci povede p.Alena Koutková ml. 

 

Dne 5. 4. 2016 byla provedena oprava dveří a okenic v „altánu“ za detašovaným pracovištěm 

– převzala pí. Půrová. Okenice byly zajištěny zámky. Protokol o předání zašle firma KMČ a 

pí. Horňákové (odbor vnějších vztahů) 

 

Ing. Milan Fazekaš, MM Olomouc, odbor stavební sdělil,  že komunikace včetně obrubníků 

byla součástí stavebního povolení  "Čističky - kanalizace v Topolanech "                                                                                 

 

pí. Koppová vznesla požadavek na řešení dopravní situace na ulici U Sv. Jana, upozornila na 

dvě vážné dopravní nehody během třech týdnů, na absenci chodníku a navrhuje provést 

analýzu provozu, pí. Půrová bude kontaktovat firmu SEKNE  a zajistí  dopis na Polici České 

republiky ohledně měření rychlosti v daném úseku ulice U Sv. Jana    
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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 3. 5. 2016 v 18.00 hodin 

 

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

 

Členka KMČ: Regina Korchová 

 

Dne: 7.3 2016 

mailto:KMC26@olomouc.eu

