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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 3. 1. 2017                                       

KMČ  Olomouc - Topolany, konané v 18 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: pí. Koutková A. ml, pí. Příkazská I., p. Vilímec D. ml. a p. Koutek R. 

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 z 5. 12. 2016 

 

3. Požadavky na MM Olomouc: 

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

na umístění přechodů na ulici Bílkova a umístění v Topolanech na křižovatce směrové tabule 

Olomouc - bude řešeno na výrobním výboru na odboru investic MM Olomouc / 68 - úkol 

trvá, KMČ nemá k dispozici výsledek z jednání 

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

cyklostezka, postoupeno p. Holému, MM Olomouc / 71  - úkol trvá   

 

MM Olomouce ve věci odstranění uzemnění pod opraveným mostem na ulici Nedbalova, 

zasláno foto - trvá, KMČ nemá k dispozici výsledek žádosti  

 

4. Doručená pošta:  

 

1) Sdělení MM Olomouc, odbor majetkoprávní pí. Brázdová. Poškozená studna, dle sdělení 

pracovníka TS, a.s. Olomouc pana Mareše, bude opravena v jarních měsících / p. Klapil / 1 

 

4. Odeslaná pošta: 

1) Žádost o opravu poškozené studny v pravotočivé zatáčce v Topolanech  / 1  - p.Klapil 

http://www.olomouc.eu/topolany
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2) Žádost o umístění svoditel v pravotočivé zatáčce v Topolanech, které  

     tam v minulosti byly / 2 -  p. Klapil 

 

 

5. Různé – diskuze: 

 

MM Olomouc, oddělení územního plánu, ing arch. Hana Galíková - projednání územně 

plánovací dokumentace  - jednání je veřejné dne 23. 1. 2017 v 16 hodin ve velkém sále 

zastupitelstva v budově magistrátu na Hynaisově ul.č10 (http://www.olomouc.eu/o-

meste/uzemni-planovani/regulacni-plany ) -Lokalita 31 Topolany - vyvěšeno ve vyvěsce 

 

p. Půrová informovala přítomné, že byla upozorněna na skutečnost, že na ulici Nedbalova 

před Veterinární klinikou dochází k dopravním kolizím, kdy řidiči neodhadnou vzdálenost a 

svým osobním automobilem vjedou do příkopu.  Každý řidič musí mít odhad a musí 

předvídat situaci na komunikaci. Nezkušenost a neznalost řidičů žádná komise nevyřeší 

 

To všechno navazuje na nedostatek parkovacích míst v Topolanech, je na každém řidiči, 

pakliže chce navštívit Veterinární kliniku, musí parkovat na místní komunikaci tak, aby sobě 

a jiným osobám nebo vozidlům nezpůsobil škodu. 

Vyznačení komunikací v Topolanech bílou "lajnou" bude KMČ řešit, jakmile bude stanoven 

rozpočet na opravy pro rok 2017.  

 

Rozdělení finančních prostředků za rok 2016: ( rozpočet 150.000.00 Kč) 

 

umístění ventilu na vodu ve sklepě                                                      1.452.00 Kč 

úhrada plošiny a výměna šablon na kapličce                                   12.950.00 Kč 

oprava podezdívky pře                                                                       71.500.00 Kč 

koberec včetně pokládky                                                                    28.405.00 Kč 

sestava pro ohňostroj                                                                          14.000.00 Kč 

příspěvek pro SDH                                                                                6.500.00 Kč 

příspěvek pro To-polínko                                                                     6.500.00 Kč 

příspěvek pro "Akce Kočáry Čechy pod Kosířem"                          2.000.00 Kč 

materiál pro obnovu polní cesty ( kůly, barvy)                                  1.870.00 Kč  

kancelářské potřeby                                                                              1.350.00 Kč 

zaměření majetku MM Olomouc (polní cesty)                                 17.000.00 Kč 

kastrace tří toulavých koček                                                                 2.400.00 Kč 

osivo na obnovu polní cesty                                                                     700.00 Kč 

materiál pro výstavu fotek A. Koutkové                                                 500.00 Kč                                                

sestava a zábrana pro připevnění ohňostrojové sestavy                       500.00 Kč 

.................................................................................................................................................... 

celkem                                                                                                 167.127.00 Kč 

 

 

p. Koutková poukázala, že na komunikaci od Olomouce do Topolan chybí patníky, žádost 

zajistí pí. Půrová 
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p. Koutek za SDH sdělil členům komise, že dne 14. 1. 2017 v 10 hodin se bude konat Valná 

hromada v novém hasičské zbrojnici.    

 

Ve vývěskách je vyvěšen harmonogram svozu papíru a plastu v roce 2017 v Topolanech 

 

Členové komise přejí všem občanům Topolan krásný nový rok, 

hodně zdraví a spokojenosti 
 

 

Další schůze KMČ v Topolanech se bude konat 7. 2. 2017 v 18 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: Regina Korchová  

 

Dne: 4. 1. 2017 
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