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                          Zápis z veřejné schůze konané dne 8. 8. 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. Vařeková, pí. Prosecká, pí. Poláková, pí. Řezaninová, Ing.Frančák,  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 5. 6. 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 - úkol trvá 

 

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

komunikace v majetku MM Olomouc - úkol trvá 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili cenovou nabídku firmy Dopravní značení 

Svoboda, Olomouc s.r.o. ve výši 6.266.00 Kč na umístění směrové tabulky "Smírčí kříž" v 

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

 

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

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

suti, popř. jiného stavebního materiálu mimo obytnou „ zónu“ v Topolanech - úkol trvá 

 

Informační tabule - firma Machovský s.r.o. - úkol trvá   

 

Oprava "Smírčího kříže" v Topolanech, firma Milan Polián, Olomouc - úkol trvá 

Pan Ing. Jiří Frančák žádá, aby dostal odpověď od odpovědných pracovníků MM Olomouc ve 

věcí chodníku Topolany - Hněvotín a cyklotrasy Ústín -Topolany - Olomouc. Žádá 
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písemnou odpověď, která mu má být předána prostřednictvím KMČ  v Topolanech  / 

požadavek předá pí. Půrová 

 

Paní Dagmar Poláková žádá, aby dostala odpověď od odpovědných pracovníků MM 

Olomouc ve věcech parkovacích míst v Topolanech a výstavby dešťové kanalizace. Žádá 

písemnou odpověď, která jí má být předána prostřednictvím KMČ  v Topolanech  / 

požadavek předá pí. Půrová 

 

 

4. Doručená pošta:  

MM Olomouc, objednávka na "Ohňostrojovou sestavu", firma Petr Růžička, Olomouc/ 36 

Cenová nabídka na výrobku a umístění 2 kusů směrových tabulek " Smírčí kříž", firma 

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., 6.266.00 Kč / 37 - jednohlasně odsouhlaseno 

všemi členy KMČ 

Cenová nabídka TS a.s. Olomouc na výsadbu 2 kusů stromů "Pod Třešněmi" v zadní části 

(Tilia Cordata a Sorbus aria Magnifica) - 9.063.00 Kč / 38 - jednohlasně odsouhlaseno všemi 

členy KMČ 

TS, a.s. plán prací na měsíce červenec a srpen /39 

Sdělení pana Romana Koláčka, Správa silnic Olomouckého kraje - svodidla u "studny" byla 

umístěna, "svodidla v zatáčce před domem pana Lakomého nejdou instalovat z důvodu 

nemožnosti uchycení mezi cestou a chodníkem"...../40   

 

Odeslaná pošta:    není 

 

5. Různé – diskuze: 

 

 

Členové komise jednohlasně odsouhlasili změnu žlutého dopravního znační u památníků v 

ulici U Parčíku - s panem Holým, pracovníkem MM Olomouc na místě samém projednala pí. 

Půrová, značení bude se souladu s platnou legislativou 

 

Paní Prosecká převzala finanční hotovost ve výši 500.00 Kč na benzín do sekačky. 

 

 

Paní Vařeková se opětovně dotazovala na projekt "chodník na ulici U Sv. Jana, Bílkova a na 

křižovatce Nedbalova" stejně jako na schůzi KMČ dne 5. 6. 2017, bod 5 Různé, odstavec 5 

odpověděla pí. Půrová a pan Klapil. Vše je ve fázi přípravy projektové dokumentace. 

 

Dále se dotazovala na důvod, proč nebudou umístěna svodidla před dům pana Lakomého -

odpověděla pí. Půrová podle sdělení pana Koláčka "svodidla v zatáčce před domem pana 

Lakomého nejdou instalovat z důvodu nemožnosti uchycení mezi cestou a chodníkem" 
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Paní Vařeková výslovně poprosila předsedkyni, aby KMČ poděkovala Aleně Koutkové ml. a 

Ireně Prosecké za údržbu a sečení trávy "Pod Třešněmi" - komise sice vyslovuje poděkování 

všem složkám v Topolanech i pí. Koutkové a pí. Prosecké  za údržbu "Pod Třešněmi" na 

prosincové schůzi, nicméně proč neudělat výjimku a vyslovit poděkování i během roku - 

členové KMČ si váží práce pí. Koutkové a pí.Prosecké a vyslovují jim poděkování.  

 

Studna v Topolanech v pravotočivé zatáčce směrem z Hněvotína je opravena a jsou u ní 

umístěna svodidla. 

 

Info pro občany: 

 

Svoz papíru: 16. 8. 2017       Svoz plastů:  30. 8. 2017  
  

Další schůze KMČ v Topolanech se bude konat v úterý 5. 9. 2017 v 18 hodin  

 

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

členům komise.  

 

Členové komise městské části v Topolanech děkují všem občanům Topolan, kteří se 

přišli rozloučit do Olomouckého krematoria s bývalým předsedou komise panem 

Martinem Bednářem. 

 

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

 

Členka KMČ: Regina Korchová  

 

Dne: 9. 8. 2017 
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