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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 2.8.2016                                       

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: Půrová Jana, Korchová Regina, Barbora Koppová, Ivo Klapil a    

Martin Chochola   

Hosté: p. Vařeková, p. Koutková A. ml., p. Poláková 

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 jednohlasně odsouhlasili zápis ze 7.6.2016 

3. Doručená pošta:  

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví MM Olomouc, parc.č. 

176/1 ostatní plocha o výměře 26m k.ú. Topolany paní Lakomé/ 48 

Žádost Bc. Horňákové, odbor vnějších vztahů ve věci vývěsek (6) Topolanech, jak jsou 

využívány  a kde jsou umístěny /49 

Žádost p. Hrabalovi, strážník v Dubu n. Moravě, ve věci zjištění kontaktu na manžele 

Dreksovi, kteří jsou vlastníci pozemku, parc.č. 364/3 v Topolanech / 50 

MM Olomouc, Mgr. Swaczyna, seznam občanů ve věci zájmu, popř. nezájmu o nádoby na 

odpad – papír a plast / 51 

Zápis z pochůzky konané dne 17.5.20165 na vodním toku Stouska a Křelovský potok ( 

Půrová, Mazánová, Povodí Moravy, s.p.) včetně fotodokumentace  / 52 

Sdělení TS, a.s. - plán prací na červenec 2016 / 53 

Sdělení TS, a.s. - plán prací na srpen 2016 / 54 

Žádost náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka na  sdělení požadavků KMČ na odbor investic 

ve věci přípravy investičního rozpočtu na rok  2017 ( max. 2 akce k realizaci a 2 akce na 

přípravu  / 55 
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4. Odeslaná pošta: 

Členy komise prostřednictví emailu oslovila pí. Půrová, ve věci žádostí pí. Ladomá, neboť 

lhůta ke sdělení  byla 28 dní, členové KMČ  jednohlasně odsouhlasili 20.6.2016 žádost o 

odprodej par.č. 176/1 p. Lakomé. Odpověď zajistila pí. Půrová / 14 

Na základě požadavků občanů byl vyzván Mgr. Sochor, aby zajistil provádění pravidelné 

údržby pozemku v ulici U Parčíku - zajistila pí. Půrová  / 15 

Na základě požadavků občanů byla zaslána žádost na MM Olomouc, odbor vnějších vztahů 

ohledně zřízení přechodu pro chodce na ulici Bílkova zajistila -  pí. Půrová/ 16 

Na základě požadavků občanů byl osloven písemně strážník Hrabal, Dub n. Moravě, ve věci 

zjištění kontaktu na manžele Dreksovi, kteří jsou vlastníci pozemku, parc. č. 364/3 

v Topolanech – zajistila pí. Půrová / 17 

Sdělení Bc. Horňákové ve věci vývěsek (6) Topolanech, jak jsou využívány  a kde jsou 

umístěny – zajistila pí.Půrová /18    

5. Různé – diskuze: 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili požadavky na odbor investic: realizace chodníku na 

ulici U Sv. Jana a ulici Bílkova – mapky a tabulku zajistí p. Klapil 

Přípravu na rok 2017 ( projektové dokumentace) na chodník od ulice Třešňová na ulici 

Nedbalova a navazující chodník  z ulice Nedbalova na ulici bratří Čapků – průvodní dopis, 

mapky, tabulky a písemné požadavky  zajistí p. Klapil v termínu do 25.8.2016 ( písemné 

požadavky na MM Olomouc, odbor investic, pí. Horňákové a pí. Půrové) 

    

p. Půrová informovala přítomné,  že lavička u dětského hřiště před Detašovaným pracovištěm, 

nebyl odcizena, odstranili ji pracovníci TS a.s. a nahradili jí novou 

 

Pan Klapil se dotazoval, kdy bude opraveno pouliční svítidlo na ulici U Sv. Jana, před 

nemovitostí manželů Kříčkových – zjistí pí. Koppová 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasil požadavek  na šetření Městské  policie u Hospody 

Moravský Grunt, kde se vyjíždí do protisměru – požadavek zjistí p. Půrová   

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili požadavek na umístění přechodů na ulici Bílkova a 

umístění směrové tabule Olomouc  u křižovatku při výjezdu z Topolany, bude řešit pí. Půrová 

s p. Horňákovou a s pracovníky Odboru  koncepce  rozvoje 

 

Členové  komise jednohlasně odsouhlasili změnu, další veřejné jednání KMČ se koná dne  

13.9.2016 v 18.00 hodin 

 

pí. Koppová dne 3.8 2016 informovala pí. Půrovou,  že pouliční osvětlení na ulici U Sv. Jana 

bude opraveno v termínu 8.8 – 19.8.2016  
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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 ( jedná se hlavně o stížnosti sečení trávy v 

neděli).   

 

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  13.9.2016 v 18.00 hodin 

 

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

 

Členka KMČ: Barbora Koppová  

 

Dne: 7.8.2016 
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