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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 13.9.2016                                       

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. Komendová, na závěr schůze se dostavila pí. A. Koutková ml. 

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 2.8.2016 

3. Doručená pošta:  

Přehled činností TSMO, a.s. v měsíci září 2016 / 56 

Potvrzení přijetí Mgr. Skalického, ředitele Městské policie Olomouc ve věci požadavku na 

dohled na ulici Nedbalova, kdy z vrat  Restaurace  Moravský Grunt vyjíždějí řidiči do 

protisměru  /57 

Žádost Ing. Miklase MM Olomouc, odbor ochrany, o vyjádření členů KMČ ke změněn 

fasádní barvy na nové hasičské zbrojnici / 58 

Žádost o  řešení neúnosné dopravní situace na ulici u sv. Jana – předkládá Ing. Miloslav 

Pumprla, MBA / 59 

Požadavek KMČ Topolany  na OKR (červen - červenec) 12.7.2016  ve věc umístění dvou 

přechodů pro chodce na ulici Bílkova – přeposláno pí. Horňákovou / 60 

 

4. Odeslaná pošta: 

Dopis pí. Horňákové MM Olomouce ve věci požadavku občanů  na dohled Městské policie 

Olomouc na ulici Nedbalova, kdy z vrat  Restaurace  Moravský Grunt vyjíždějí řidiči do 

protisměru  / 19 – zajistila pí. Půrová  

Dopis pí. Horňákové MM Olomouce ve věci odstranění uzemnění pod opraveným mostem na 

ulici Nedbalova, zasláno foto/ 20 – zajistila  pí. Půrová 
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Zápis z mimořádné schůze konané dne 7.8.2016 svolané ve věci změna barvy fasády na nové 

hasičské zbrojnici  - jednohlasně odsouhlaseno, zasláno ing. Miklasovi, MM  Olomouc, odbor 

ochrany  / 21 -  zajistila pí. Půrová 

Požadavek na MM Olomouc, Mgr. Swaszyna, aby byla odstraněna  tráva, která prorůstá 

dlaždicemi na chodnících následujících ulic: Bílkova, Nedbalova, bratří Čapků oba chodníky 

a dále vchod do DP Nedbalova 8 / 22 – zajistila pí. Půrová 

Požadavek na OKR včetně map ohledně umístění přechodů pro chodce na ulici Bílkova / 23 

zajistí -  Půrová, Klapil   

5. Různé – diskuze: 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili požadavek na řešení  neúnosné dopravní situace na 

ulici u sv. Jana – předkládá Ing. Miloslav Pumprla, MBA včetně kontroly dopravního značení 

(povolená tonáž automobilů při vjezdu na  prasklý most přes potok na ulici Bílkova a to 

v Křelově a v Hněvotíně)  - požadavek  KMČ na MM Olomouc Bc. Horňákovou zajistí 

Půrová 

 

p. Korchová přednesla požadavek občanů Topolan na uzavření oplocení na dětském hřišti za 

školou tak, jak to bylo v minulosti, bylo jednohlasně odsouhlaseno,  opravu plotu bude řešit 

KMČ v roce 2017 

 

V souvislosti s tímto bodem upozornila pí. Půrová na zvýšený výskyt vandalismu 

v Topolanech, krádeže výpěstků v zahradách apd. 

 

p. Koppová informovala přítomné, že předala požadavek na ořez keřů na ulicích Bílkova a 

Nedbalova Ing. Steigrové MM Olomouc, odbor životního prostředí – v řešení 

 

p. Komendová požadovala zvukovou nahrávku z jednání KMČ – toto není možné, nahrávky 

na diktafonu jsou určeny pro potřebu KMČ a MM Olomouc, nahrávku si po předchozím 

oznámení může každý občan pořídit sám v průběhu jednání schůze 

 

p. Vařeková požaduje vytvoření cyklotrasy a následného značení na polní cestě vedoucí od 

Hněvotína - odbočka u vysílače, směrem za zahradami, poté kolem zahrady pana Frančáka a 

dále po kruhovém objezdu do Topolan – zajistí p. Chochola 

 

p. Vařeková navrhuje, aby se komise rozšířila o p. A. Koutkovou ml., protože dle jejího 

názoru si to zaslouží  ( nesouhlasil – 1, 3 - se zdrželi hlasování, 1 – je to věcí Rady MM 

Olomouce), p. A Koutková v tuto chvíli  nebyla  přítomna. Jakmile se pí. Koutková dostavila 

na schůzi KMČ, předsedkyně komise jí tento návrh p. Vařekové přednesla a pí. Koutková se 

vyjádřila, že nemá zájem, protože nemá dostatek času – tímto byla celá záležitost uzavřena 

 

pí. Půrová požádala pí. Koutkovou, aby připravila písemný návrh obnovy „Třešní“ s prvky, 

které tam budou umístěny 
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Členové komise děkují paní Spurné a paní Bozděchové, které provádějí 

zdarma pravidelný úklid budovy bývalé školy a dále vyjadřují  poděkování 

paní Řezaninové a paní Bozděchové za vyčištění chodníku před budovou 

DP v Topolanech     
 

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   4.10.2016 v 18.00 hodin 

 

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

 

Členka KMČ: Barbora Koppová  

 

Dne: 18.9.2016 
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