
                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.26  TOPOLANY

Zápis z veřejného jednání ze dne 5.9.2018

v budově detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 h

1. Přítomni:
Členové KMČ: Koutek Roman, Koutková Alena, Poláková Dagmar, Stodůlka Václav, 
Vilímec Dušan 
Hosté: p.Dvořák (MPO), p.Prosecká, p.Vařeková 

2. Došlá pošta:

 přehled činností TSMO a.s. na měsíc září

 objednávka na zhotovení informační tabule a grafické práce

 objednávka na dodání a instalaci osvětlení kaple Nejsvětějšího Srdce Páně

3. Odeslaná pošta:

 požadavky na investiční záměry na rok 2019 - realizace chodníků na ul. Bílkova 
a U Sv. Jana, dokončení projektové dokumentace na chodníky na ulici 
Nedbalova

4. Požadavky KMČ – trvající:

 úprava a vyčištění živých plotů na ulici Bílkova a Nedbalova (bude provedeno
v nejbližší době)

 možnost umístění sběrné nádoby na textil

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

 přemístění koše na psí exkrementy od zastávky MHD k budově veterinární 
kliniky (klienti kliniky odhazují exkrementy do nádob na směsný odpad  
okolních domů, venčí psy na veřejných prostranstvích)

 označení okrajů silnice na ul. Bílkova a Nedbalova plnou čarou bílou barvou  (je 
zde značný výškový rozdíl a dochází k haváriím automobilů) - bylo žádáno 
KMČ již v září 2017

 prověření stavu a funkčnosti studní na veřejných pozemcích (10 studní) 

 úprava přerostlé zeleně, dočištění rigolu na ul. Nedbalova č. 22

 ořez stromu - třešně na ul. Bílkova 21 - nad stromem je el. vedení



5. Nové požadavky občanů odsouhlasené KMČ:
 dávat na vědomí KMČ termíny provádění prací v lokalitě – KMČ nemá možnost

okamžité kontroly a připomínek 

 reklamace opravy uzávěru kanalizační přípojky ul. Bří. Čapků 19 umístěného ve 
vozovce – při dešti zanesen blátem (opraveno TS v rámci oprav chodníků a 
komunikací)

6. Různé:

 V rámci oslav 100. výročí založení republiky se bude konat výstava  
o naší obci.
Prosíme občany o zapůjčení fotografií a tiskových materiálů 
z     let 1918 - 2018  týkajících se života v     Topolanech.   

Dokumenty a fotografie můžete předat jednotlivým členům komise.

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Další schůze KMČ Topolany se bude konat v úterý 9. října 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: 8.září 2018


