
                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.26  TOPOLANY

Zápis z veřejného jednání ze dne 15.5. 2018

v budově detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 h

1. Prezence:
Přítomní členové KMČ: Koutek Roman, Koutková Alena, Poláková Dagmar, Stodůlka
Václav, Vilímec Dušan 
Hosté: p.Frančák, pí.Prosecká, pí.Vařeková, p.Janhuba, p.Sovová

2. Došlá pošta:
 přehled činnosti TSMO a.s. na měsíc květen
 orientační ceny oprav komunikací
 DPMO – informace o opravách Tř. Míru
 PČR – kontrola rychlosti na komunikaci II/448

3. Požadavky KMČ na investice:

 Požadované opravy komunikací a chodníků - budou provedeny v průběhu roku 
v závislosti na počasí 

 Vyčištění kanálových vpustí - bude provedeno TSMO a.s.

 Osvětlení kaple Božského Srdce Páně - bylo zkontrolováno, čekáme na cenový návrh 
případné výměny 

 Revize hracích prvků a oprava vybavení hřiště + oprava plotu za hřištěm - provedou 
TSMO a.s.

 Kontrola měření rychlosti - dle dohody s MP Olomouc a PČR bude kontrola na 
vozovce II/448 prováděna častěji a v nepravidelných intervalech 

 Stavba dálnice D35 - bude zahájena nejdříve v roce 2022

 Výměna písku na dětském pískovišti před školou - již provedeno

 Restaurátorské práce na smírčím kříži – dokončení proběhne v nejbližší době, hrazeno 
bude z prostředků KMČ 

 Cyklotrasa okolo domu p. Frančáka - nebude zvlášť označena, není zde zákaz vjezdu, 
může se cyklisty využívat bez omezení

 Revize hydrantů - není v kompetenci KMČ, zajišťuje Moravská Vodárenská a.s. 



 Předloženo vyúčtování výdajů KMČ za rok 2017

4. Požadavky KMČ – trvající :

 Úprava a vyčištění živých plotů na ulici Bílkova, Nedbalova (bude provedeno v 
letních měsících)

 Příkopy na ul. Nedbalova budou vyčištěny TSMO a.s., na ul. Bílkova bude jednáno 
s SÚS 

 Oprava poškozené informační tabule u kaple Božského Srdce Páně

 Zhotovení jednoho kusu nepřenosné lavičky (umístění před HZ) a nátěr stávajících 
laviček

 Oprava zídky mezi bývalou školou a domem Nedbalova č.6: zjišťujeme vlastníka

 Oprava dešťových svodů na budově školy - schůzka s odpovědným pracovníkem se 
uskuteční 24.5.2018

 Informace k projektu „suchého poldru“ budou projednávány na schůzce 24. 5. 2018

 Možnost zhotovení venkovních cvičebních prvků a jejich umístění na pozemku za 
školou

 Kontrola napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci 

5. Nové požadavky občanů odsouhlasené  KMČ :

 Zvýšený provoz a nedodržování rychlosti na ul. Třešňová - možnost zřízení 
zpomalovacích prahů

 Vyvolat jednání  k plánované cyklostezce s odpovědnými pracovníky MMOl a 
Hněvotína

 Možnost umístění sběrné nádoby na textil 

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hodin.  

Další jednání  KMČ  Topolany se bude konat v úterý 5. června v 18.30 hodin

Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby zde podávali své podněty. Mohou tak učinit i 
elektronicky na: kmc26@olomouc.eu

Zapsala: Dagmar Poláková Kontrola zápisu: Alena Koutková

Dne: 22. května 2018


