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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 1.11.2016                                       

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, Martin Chochola, Ivo Klapil 

Omluvena: Barbora Koppová 

Hosté:  Michal Dořák, strážník, pí. Vařeková, pí. Prosecká, pí. Sovová, p. Koutek, p. Vilímec 

ml., p. Graft a  p. Janhuba 

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 4.10.2016 

3. Doručená pošta:  

 Dotaz pí. Horňákové ( MM Olomouc), zda KMČ Topolany plánuje akce na konec tohoto 

roku,aby se mohla zkrátit doba nočního klidu  / 66 - telefonicky odpověděla pí. Půrová KMČ 

v Topolanech neplánuje obdobné akce 

Záznam z jednání - " Topolany - chodníky", na dotaz pí. Vařeové, a p. Vilímce  odpověděl p. 

Klapil, který se jednání zúčastnil ( jedná se o chodník U Sv. Jana, chodník Bílkova a chodník 

z ulice Třešňová na ulici  Nedbalova podél nemovitosti pana Kříčka a  pí. Lakomé) - jedná se 

o zahájení projektové přípravy / 67 

Sdělení ing. Lunáčka z OKR,  MM Olomouc  k jednotlivým požadavkům KMČ - požadavek 

na umístění přechodů na ulici Bíkova a umístění směrové tabule Olomouc - bude řešeno na 

výrobním výboru na odboru investic MM Olomouc / 68 - úkol trvá, nemáme k dispozici 

výsledek z jednání/ 68 

MM Olomouc p. Horňáková sdělení ve věci odcizeného zrcadla při výjezdu z ulice Třešňová / 

69 - zrcadlo bylo obratem v rámci údržby značení u TSMO umístěno 

TS, a.s. Olomouc - zápis o odevzdání a převzetí díla: 

1/ Bílkova, předlažba 40/40                                                                     8.364.00 

2/ U Parčíku, za pomníkem 40/40                                                          30.521.00 
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3/ Nedbalova, oprava schodů                                                                  68.999.00 

4/ Nedbalova, oprava napojení odstavné plochy                                    12.807.00 

5/ U zahrádek-zpevnění komunikace(p.Skřivánek)                                24.437.00 

6/ U Parčíku - oprava živičné komunikace                                           123.447.00 

předal p.Čech, převzala p. Půrová / 70 

MM Olomouc, ing. Luňáček - sdělení ve věci označení stávající komunikace  jako 

cyklostezka, postoupeno p. Holému, MM Olomouc / 71  

4. Odeslaná pošta: 

Žádost na MM Olomouc, který vznesla pí. Vařeková na označení komunikace ve vlast. města 

Olomouce jako cyklotrasy-cyklostezky / 25  podal p. Chochola 

 

5. Různé – diskuze: 

 

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

na ulici Nedbalova, zasláno foto - trvá 

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 - trvá 

Požadavek na OKR včetně map ohledně umístění přechodů pro chodce na ulici Bílkova - trvá   

Požadavek na ořez keřů na ulicích Bílkova a Nedbalova Ing. Steigrové,  MM Olomouc, odbor 

životního prostředí – trvá 

 

p.Graft  poukázal na neutěšený stav rychlosti automobilů  na komunikace mezi obcí  Ústínem 

a městem  Olomouc - odpověděla pí.Půrová. Tato záležitost ohledně rychlosti a úpravy 

dopravního značení je v jednání  na MM Olomouc,  KMČ je pouze poradním orgánem, sama 

nemůže vydávat žádná rozhodnutí  

 

p. Vařeková se dotazovala na schůzku ohledně přípravy  projektové dokumentace na 

schválené chodníky v Topolanech - odpověděla pí.Půrová a p. Klapil    

 

p. Vařekoá se dále dotazovala  v jaké  fázi je projektová dokumentace  na chodník mezi obcí 

Hněvotín a Topolany - odpověděla pí. Půrová 

 

pí. Koutkovou,  připravila návrh obnovy „Třešní“ na rok 2017 s prvky, které tam budou 

umístěny - předpokládaná cena do 20.000.00 Kč jednohlasně odsouhlaseno 

 

pí. Prosecká převzala finanční hotovost  pro pí. A. Koutkovou ve výši 1.870.00 Kč za nákup 

oleje do sekačky a dále potřeb pro vytyčení obnovené polní cesty ( dřevěné kůly, výrazná 

barva a osivo) 
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p. Půrová informovala přítomné, že obnovená "polní cesta" pod Třešněmi se bude zaměřovat 

koncem měsíce listopadu  

 

p. Korchová zajistila brigádu s dětmi na úklid  dětského hřiště před DP a hřiště za DP - 

členové KMČ jí vyslovují jednohlasně poděkování 

 

p. Sovová a p. Janhuba sdělili přítomným, že se jim  ze zahrady ztrácejí kočky a koťata, že 

dochází k odcizování věcí a k poškozování stromů  a dřevin - vzhledem k tomu, že KMČ je 

pouze poradním orgánem MM Olomouc, bylo jim členy komise a strážníkem Městské policie 

Olomouc doporučeno, aby se  obrátili na policii České republiky, strážník Michl Dvořák, 

navrhl zvýšený dohled a kontrolu mezi zahradami 

 

Platí výzva - členové komise upozorňují všechny občany zejména rodiče dětí a vyzývají 

je k obezřetnosti.  Zastřelené kočky byly nelezeny v bezprostřední blízkosti hřiště za DP 

a v blízkosti obytných domů ulice Třešňová.  

Členové komise doporučují všem občanům, by se obrátili na  linku 158.    

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili změnu termínu prosincové schůze, která se bude 

konat 5.12.2016 v 17.30 hodin  

 

Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte 

členům komise.  

 

 

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

 

Členka KMČ: Regína Korchová  

 

Dne: 6.11.2016 
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