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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 4.4. 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. Švihelová J., pí. Vařeková E., p. Chochola J., p. Vilímec D. 

st.,  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 1.3. 2017 

3. Požadavky na MM Olomouc: 

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, požadavky na OKR - únor 2017 

požadavek na umístění přechodů na ulici Bílkova a umístění v Topolanech  směrové tabule " 

Olomouc" bude řešeno na výrobním výboru odboru investic. Požadavek na označení stávající 

komunikace jako cyklotrasu-cyklostezku, požadavek byl předán cyklokoordinátorovi Ing. 

Losertovi k projednání / 10 

Sdělení Povodí Moravy, s.p. ohledně výskytu netopýrů v Topolanech na břehu potoka za 

dětským hřištěm za DP / 11  

TS, a.s. Olomouc, přehled základních činností, sběrné soboty ( v Topolanech se bude konat až 

14.10.2017), plán prací na měsíc duben / 12 

MM Olomouc, stavební odbor - Jan Psota, zvláštní užívání komunikace, napojení na veřejnou 

kanalizaci, výkopové práce / 13 
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MM Olomouc, stavební odbor - Milada Komendová, zvláštní užívání komunikace,přistavení 

kontejneru, "demolice střechy " /14 

MM Olomouc, Veřejná vyhláška - stanoví přechodná úprava provozu na pozemních 

komunikacích na ul. U parčíku při pořádání slavnostního odhalení památníku / 15 

Architektonické řešení  - navrhovaný záhon podél nového památníku  v ulici U parčíku / 16 

5.4.2017 byla doručena pošta Ing. Kadlčíka a Ing. Lýska  k vyjádření akce: Topolany - 

novostavba chodníků ( ulic U Sv. Jana, Bílkova a křižovatka Bílkova a Nedbalova) - členům 

KMČ byl přeposlán požadavek projektantů k vyjádření prostřednictvím emailu, nikdo ze 

členů KMČ neměl námitky - založeno jako doručená pošt pod č./ 17   

4. Odeslaná pošta: 

Vyjádření  KMČ  k akci: Topolany - novostavba chodníků ( ulic U Sv. Jana, Bílkova a 

křižovatka Bílkova a Nedbalova) - jednohlasně odsouhlaseno, odpověděla pí. Půrová  /4 

 

MM Olomouc, žádost o opravu poškozené studny v pravotočivé zatáčce při vjezdu do 

Topolan - napsala pí. Půrová/ 5 

 

5. Různé – diskuze: 

 

KMČ děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili akce " Uklízíme Česko" 

 

p.Chochola informoval přítomné, že zajistil ořez keřů před nemovitostí manželů 

Navrátilových, zajistil odstranění zábradlí, je tak zajištěna lepší viditelnost při výjezdu od 

Křelova 

 

p.Vilímec st. upozornil, že nefunguje rozhlas na ulici bří.Čapků a dále se dotazoval k čemu 

bude sloužit obnovená polní cesta za 40.000,- Kč - odpověděla pí. Půrová, vyměření polní 

cesty stálo 14.000,- Kč, polní cesta se jen obnovila, byla zaorána jako jiné polní cesty v okolí 

Topolan 

 

pí. Vařeková požaduje reklamovat chodník před DP v Topolanech ( pí. Srovnalová A. si tam 

při odchodu z Klubu seniorů 4.4.2017 málem zvrtla kotník) - chodník je nerovný -  

s pí. Horňákovu to bude řešit  předsedkyně 

 

p. Chochola se dotazoval, kdo bude mít na oslavě projev a jak bude oslava probíhat - 

odpověděla pí. Půrová. Průběh oslavy bude řídit p. Hrabal z odboru vnějších vztahů a 

informací. Projev by měl mít pan primátor, starosta obce Hněvotín a poděkování na závěr pí. 

Půrová, bližší informace k průběhu oslav nemáme k dispozici. Slavnost bude začínat ve 14.30 

hodin, dopravu včetně parkování bude řídit policie ČR a strážníci Městské policie.      
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Radim Novotný vznesl požadavek na umístění zpomalovacího pruhu a dopravního značení 

omezující rychlost na točně autobusu z hlediska bezpečnosti dětí a občanů - úkol trvá, s pí. 

Horňákovu to bude řešit  předsedkyně 

 

Seznam možných oprav v Topolanech (praskliny na silnici, opravy propadlé komunikace na 

ulici Nedbalova 3x, vyznačení komunikace ul. Nedbalova) -trvá 

Členové KMČ žádají občany o větší všímavost, pod "Třešněmi" dochází k vandalismu čtyři 

mladíci z Hněvotína  tam ničí keře, stromky apd.  

Další schůze KMČ v Topolanech se bude konat 2.5. 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: 8.4. 2017 
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