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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 3. 5. 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, Martin Chochola a Ivo Klapil 

Omluvena: Barbora Koppová 

Hosté: p. Vařeková, p. Koutková A. ml., p. Vilímec D. st., Michal Dvořák strážník MP 

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin, 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. 4. 2016 

3. Doručená pošta:  

Protokol o předání – oprava dřevěného přístřešku za DP v Topolanech včetně 

fotodokumentace o poškození dveří aj. / 31 – stejnopis byl předán Bc. Horňákové 

Sdělení pí. Horňákové ve věci změny objízdné trasy autobusu č. 26 dne 28. 5. 2016 („Kácení 

máje“) – nebylo vyhověno z důvodu vyšší tonáže autobusu, než je přípustné zatížení 

opraveného mostu na ulici Nedbalova / 32 

Přehled činností TS, a.s. Olomouc na měsíc květen 2016/ 33 

Sdělení – návrh na opravu propadlých míst  povrchu komunikace U Parčíku - 124.533,20 Kč 

– V. Čech, TS, a.s. Olomouc / 34  

Sdělení p. Horňákové, týkající se úpravy obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace 

alkoholu na místech, která k tomu nejsou vyhrazena a žebrání / 35 

Sdělení pí. Horňákové ve věci třídění odpadu (papír a plasty), přiložen dotazník a informace o 

podmínkách třídění papíru a plastu / 36 

Informace o záležitostech organizace dopravy a dopravního značení (požadavky na změnu či 

realizace nového značení)-obracejte se na ing. Martina Luňáčka/ 37 

Mgr. Skalický, ředitel Městské policie Olomouc potvrzuje přijetí informace se žádostí o 

součinnost při namátkových kontrolách zabezpečení objektu (opravený přístřešek za 

Detašovaným pracovištěm v Topolanech) / 38 

http://www.olomouc.eu/topolany
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Informace o neziskové organizaci Internetporadna.cz, která pracuje v oblasti sociálních 

služeb: Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory, Sociální rehabilitace Restart, 

Olomoucká linka důvěry/ 39 

Sdělení pí. Horňákové ve věci obnovení sadu „Pod Třešněmi“ a „polní cesty“, nutno sezvat 

pracovníky z vybraných odborů MM Olomouc, zástupce ZD Hněvotín a KMČ k jednání / 40 

 

Písemný dotaz pana Studeného, zda někdo z komise podniká kroky k zamezení stavby 

v objektu bývalého statku, kde je provozována restaurace Moravský Grunt a ubytovna. 

Přílohou je foto stavebního povolení z roku 2014/ 41   

4. Odeslaná pošta:  

 

Žádost na MM Olomouc, odbor vnějších vztahů p. D. Horňákové – návrh pí. Koutkové na 

obnovení sadu „Pod Třešněmi“ a „polní cesty“ / 7 

 

 5. Různé – diskuze: 

 

Návrh A. Koutkové ml. na vybudování  hřiště pro starší děti byl odložen, jednohlasně 

odsouhlaseno 

 

p. Půrová informovala přítomné, že byla přítomna šetření na místě (křižovatka u kaple), za 

firmu SEKNE pan Hlavica, cesta (vjezd do křižovatky) od Křelova  je přehledná, zrcadlo je 

čiré a je dobře vidět 

 

Návrh na opravu propadlých míst v povrchu komunikace U Parčíku - 124.533,20 Kč – V. 

Čech, TS, a.s. Olomouc – jednohlasně odsouhlaseno 

 

Ve věci úpravy týkající se obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na 

místech, které k tomu nejsou určeny a žebrání, bylo jednohlasně odsouhlaseno, že 

v Topolanech se tento problém nevyskytuje 

 

Na základě požadavku pana Studeného, pí. Půrová vznese písemný dotaz k uvedené 

problematice u vedoucí stavebního odboru MM Olomouc – jednohlasně odsouhlaseno 

 

p.Vařeková  předložila účetní  doklad  za SDH ve výši 6.000,- Kč k proplacení za hudební  

produkci na plese SDH v Topolanech, podepsala a potvrdila p. Půrová  

 

Ve věci třídění odpadu (papír a plasty), bude občanům Topolan doručen cca do 10 dnů 

dotazník včetně informací ohledně třídění odpadu, vývozu ( 1x za čtyři týdny). Nádoby 

budou poskytnuty zdarma včetně vývozu, který je již zahrnut v zákonném poplatku za 

komunální odpad. Originál bude vyvěšen ve vývěsce u Detašovaného pracoviště- jednohlasně 

odsouhlaseno 
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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 dodržovali 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 7. 6. 2016 v 18.00 hodin 

 

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

 

Členka KMČ: Regina Korchová 

 

Dne: 5.5. 2016 

mailto:KMC26@olomouc.eu

