
                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.26  TOPOLANY

Zápis z veřejného jednání  ze dne 21.3. 2018

v budově detašovaného pracoviště MMOL Topolany od 18.00h

1. Prezentace   :
Přítomní členové KMČ: Koutek Roman, Koutková Alena, Poláková Dagmar, 
Stodůlka Václav, Vilímec Dušan 

Hosté: p. Frančák, pí. Prosecká, pí.Vařeková, manželé Janhubovi

2. Požadavky KMČ  :

- opravy komunikací a chodníků  (bude upřesněno při osobní schůzce na místě)

- vyčištění „rigolů“ podél komunikací v obci 

      - vyčištění potoka v obci

- oprava poškozené informační tabule Topolan u kaple Božského srdce Páně

- osvětlení kaple Božského srdce Páně umístěné na sloupech veřejného osvětlení: 
výměna stávajících halogenů za výkonnější a úspornější

- zhotovení jednoho kusu nové nepřenosné lavičky (umístění před hasičskou 
zbrojnicí)

- nátěr stávajících laviček rozmístěných v obci a na hřišti za školou (celkem 8 
kusů)

- oprava oplocení za hřištěm za budovou bývalé školy 

- oprava hokejových branek + revize hracích prvků a vybavení hřiště (opravy, 
nátěry)

- oprava zídky na ulici Nedbalova mezi č. 6 a 8 (škola)

- oprava dešťových svodů na budově školy a následného odvodu dešťové vody

- revize hydrantů na obci a jejich případná oprava



3. Požadavky občanů  :

– častější kontrola dodržování rychlosti na silnici II/448 

– podání informací k plánovanému budování „suchého poldru“ v katastru obce

– podání informací ke stavbě dálnice D35 vedoucí kolem Topolan směrem na 
Křelov

– předložení studie projektové dokumentace k chodníkům na ulici Nedbalova, 
Bílkova a U Sv. Jana (požadavek KMČ  z minulého období) 

– výměna písku na dětském pískovišti před budovou bývalé školy (DP MMOL)

– v jaké fázi jsou restauratérské práce na smírčím kříži a vyúčtování proběhlých 
prací

– celkové vyúčtování výdajů KMČ Topolany za rok 2017

KMČ odsouhlasila požadavky občanů.

4.  Různé:

KMČ odsouhlasila příspěvek na  „Hasičský bál“ ve výši do 5.000,- Kč

5. Pozvánky:

Ve dnech 29.3. – 31.3. pořádá SDH Topolany pravidelné „VELIKONOČNÍ 
HRKÁNÍ“ pro děti

Akce „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“ bude probíhat 14.dubna od 9.00

Další jednání  KMČ Topolany se bude konat v úterý 10. dubna v 18.30 hodin

Zapsala: Dagmar Poláková Kontrola zápisu: Alena Koutková

Dne: 25. března 2018

 

 




