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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 1. 3. 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 a Martin Chochola 

Hosté: Pavel Urbášek, PhDr. náměstek primátora, p. Jaroslav Vyroubal, Mgr. Šárka 

Vyroubalová, RNDr., p. Irena Prosecká, p. Radim Novotný, Michal Dvořák-strážník   

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. 2. 2017 

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, KMČ nemá k dispozici 

výsledek žádosti   

 

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

zasláno foto - trvá, KMČ nemá k dispozici výsledek žádosti  

 

4. Doručená pošta:  

 

MM Olomouc, pí. Horňáková objednávka ke zhotovení tabule se stojanem k pomníku v 

Topolanech (Machovský mapy s.r.o.) 19.000,- Kč/ 6 

MM Olomouc, pí. Horňáková objednávka ke zhotovení památníku obětem druhé světové 

války v Topolanech (Milan Polián) 70.000,-  Kč /7 
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Seznam možných oprav v Topolanech (praskliny na silnici, opravy propadlé komunikace na 

ulici Nedbalova 3x, vyznačení komunikace ul. Nedbalova) - předložil  Martin Chochola / 8 

Sdělení p. Mazánové Povodí Moravy a.s. ve věci havarijního stavu tří kusů topolů za dětským 

hřištěm (za Detašovaným pracovištěm) / 9 

4. Odeslaná pošta: 

není 

 

5. Různé – diskuze: 

 

Pavel Urbášek, PhDr. náměstek primátora, informoval přítomné o programu slavnosti k 

umístění pamětní desky vojákům, kteří bojovali za druhé světové války. Slavnost se bude 

konat 6. 4. 2017 ve 14.30 hodin  v Topolanech. O dalších podrobnostech slavnosti budou 

občané včas informováni.  

 

p. Koppová vyřídí na odboru životního prostředí (MM Olomouc) nutnost ořezu keřů na ulici 

U Parčíku a kontrolu topolů u hřiště za DP v Topolanech - v jednání 

  

Vývoz BIO popelnic bude od 9. 3. 2017 a od tohoto data bude vývoz každých 14 dní 

 

Členové KMČ jednohlasně odsouhlasili přesun nádob na odpad na ulici U Parčíku, z důvodu 

umístění památníku obětem druhé světové války. Nádoby na odpad budou  přemístěny na 

zelený pás vede kovové vývěsky. Toto přemístění je odsouhlaseno u TS a.s. a MM Olomouc.  

 

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

 

Akce "Uklízíme Česko" bude v termínu 1. 4. nebo 29. 4. 2017 podle počasí. Akci bude řídit 

Alena Koutková ml., občané budou včas informováni letákem ve vývěskách a akce bude 

vyhlášena místním rozhlasem.  

 

Michal Dvořák strážník Městské policie v Olomouci byl požádán o zjištění majitele osobního 

automobilu, který stoji několik měsíců u pomníku v ulici U Parčíku. 

 

Radim Novotný vznesl požadavek na umístění zpomalovacího pruhu a dopravního značení 

omezující rychlost na točně autobusu z hlediska bezpečnosti dětí a občanů - zajistí p. Půrová.  

 

Další schůze KMČ v Topolanech se bude konat 4. 4. 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: 2. 3. 2017 
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