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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 5.6.2017                                       

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, Ivo Klapil a Martin Chochola 

Hosté: pí. Vařeková E., pí. Prosecká I., pí. Koutová A.ml., pan Roman Kotek,  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 2.5.2017 

3. Požadavky na MM Olomouc: 

MM Olomouc, pí. Horňáková, žádost o vyznačení komunikace (bílou čárou) v Topolanech na 

ulici Bílkova, Nedbalova a bří. Čapků / 9 - odeslaná pošta / úkol trvá 

 

Žádost manželů Béňových o prověření stavu příjezdové cesty „parcely“ č. 191/1 ostatní 

komunikace v majetku MM Olomouc / 26 - doručená pošta, s pí. Horňákovou projednala  pí. 

Půrová / úkol trvá 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili změnu žlutého dopravního znační u památníků v 

ulici U Parčíku - s pí. Horňákovou projednala pí. Půrová / úkol trvá 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili umístění směrové tabulky "Smírčí kříž" v 

Olomouci,  např. na ulici Tř. Míru a u Sv. Jana v Topolanech,  v hnědé barvě ( označení 

historické památky nebo památného místa) -  s pí. Horňákovou projednala  pí. Půrová / úkol 

trvá 

 

Členové KMČ informují občany Topolan, že se připravuje výstavba "Průmyslové zony" v 

Neředíně (letišti), dotaz na MM Olomouc, zda bude nějaké komunikační napojení pro odvoz 

suti, popř. jiného stavebního materiálu mimo obytnou „ zónu“ v Topolanech, zajistí a s pí. 

Horňákovou projednala  pí. Půrová / úkol trvá 

 

Trvá úkol realizace  informační tabule k "Památníku" a informační tabule ke "Smírčímu kříži" 

 

Trvá požadavek a opravu studny v Topolanch v pravotočivé zatáčce směrem z Hněvotína 

http://www.olomouc.eu/topolany
mailto:KMC26@olomouc.eu
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4. Doručená pošta:  

Sdělení-Roman Koláček,  Správa silnic Olomouckého kraje, osazení svodidel před domem 

manželů Lakomých a v pravotočivé zatáčce směrem od obce Hněvotín....termín do 31.5.2017 

/ 28 

MM Olomouc, objednávka na zhotovení 2x lavička a stůl, firma Miloš Martínek, Hněvotín / 

29 

MM Olomouc, objednávka na zhotovení desky, stojanu a konzoly, firma Machovsky mapy 

s.r.o., Velký Týnec / 30 

MM Olomouc, objednávka na provedení opravy "Smírčího kříže" v Topolanech, firma Milan 

Polián, Olomouc/ 31 

MM Olomouc, povolení zvláštní užívání silnice (průvod)  dne 13.5.2017 / 32 

MM Olomouc, odbor životního prostředí, Ing. Steigerová, ořez keř  před nemovitostí 

Nedbalova 5, Topolany. Pracovníci TS, a.s. provedou ořez suchých  výhonů a odstranění 

náletových dřevin.  K jakémukoliv  jinému ořezu v současné době pracovníci MM Olomouc 

neshledali důvod / 33 

Cenová nabídka firmy Petr Růžička na ohňostrojovou sestavu v Topolanech 18.200,00 Kč / 

34 

TS, a.s. - plán prací na měsíc červen 2017 - veřejná údržba - sečení / 35 

 Odeslaná pošta:    není 

 

5. Různé – diskuze: 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili zakoupení věnce á 978.00 Kč, který bude zavěšen 

na novém památníku / zajistí pí. Půrová  

 

Členové komise doporučují občanům, aby své nemovitosti označili jak číslem popisným, tak 

číslem orientačním, dochází k nesprávnému doručování listovních zásilek 

 

Pan Roman Koutek informoval členy KMČ, že dne 10.6.2017 na hřišti za budovou DP 

proběhne hasičská soutěž -  " Memoriál Vladimíra Hrachovce" 

 

Paní Vařeková se dotazovala, zda členové  KMČ mají informaci o  výstavbě "poldru" v 

Topolanech,  odpověděla pí. Půrová, žádnou takovou informaci KMČ nemá 

 

dále se dotazovala na informaci, uvedenou v zápisu KMČ ze dne 4.4.2017, doručená pošta, 

položka 17 -  "akce Topolany, novostavba chodníků" - odpověděla pí. Půrová, která se osobně 

jednání zúčastnila  a s projektanty ulice prošla ( U Sv. Jana,  Bílkova a křižovatka Bílkova a 

Nedbalova) 



 

 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC – TOPOLANY      

WWW.OLOMOUC.EU/TOPOLANY                                                                                                                      KMC26@OLOMOUC.EU 

Obec Ústín nabízí od září 2017 volná místa v MŠ Ústín, žádost předkládejte v MŠ Ústín 

 

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

čtyři mladíci z Hněvotína  tam ničí keře, stromky „apod.“ 

Další schůze KMČ v Topolanech se bude konat v pondělí  8.8. 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: 9.6. 2017 

mailto:KMC26@olomouc.eu

