
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.26  TOPOLANY 

Zápis z veřejného jednání ze dne 8. 1. 2019 

v budově detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 h 

1. Přítomni: 

Členové KMČ:  Koutková Alena, Poláková Dagmar, Prosecká Irena, Stodůlka Václav, 

Vařeková Eva, Vilímec Dušan 

Hosté:  p. Roubalíková, p. Koutek, p. Pospíšil 

p. Dvořák, strážník MP omluven po telefonické dohodě, nebyly na něho vzneseny 

požadavky 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu – Koutková.  

p. Koutková oznámila, že si bude schůzi nahrávat 

 

2. Odeslaná pošta: 

 odbor majetkoprávní – vyjádření k  stanovisku  prodeje p. č. 375 – prodej 

zamítnut, jedná se o pozemek pod Božími mukami – u p. Marie 

 

3. Požadavky KMČ – trvající: 

 dávat na vědomí KMČ termíny provádění prací v lokalitě – KMČ nemá možnost 

okamžité kontroly a připomínek – podmínku zapracovat do objednávky 

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

 ořez stromu (třešně) na ulici Bílkova 21 (el. vedení) 

 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) 

 prověření stavu a funkčnosti studní na veřejných pozemcích (10 studní). Zjistit, 

které studny byly legalizovány, prověřit možnosti jejich vyčištění     

 urgence opravy dešťových svodů na budově bývalé školy – po provedeném 

výkopu není uvedena travnatá plocha do původního stavu – hrozí zde úraz! 

Elektronicky požádáno o nápravu na Správě nemovitostí, p. Malík zajistil 

provizorní zabezpečení výkopu, do původního stavu bude uvedeno podle 

možnosti počasí. 



 instalace venkovních cvičebních prvků do prostoru hřiště za školou 

 možná výměna pískoviště pro děti před budovou bývalé školy za jiný hrací prvek 

bude řešeno na jaře 2019, pískoviště je neustále znečišťováno kočičími výkaly 

 výměna hasicích přístrojů v budově bývalé školy – končící expirace 

 reklamace opravy veřejného rozhlasu – slyšitelnost rozhlasu po opravě v srpnu 

se nezlepšila. Komise požaduje kopii faktury s rozpisem provedených prací a 

použitého materiálu 

4. Různé 

 

 plánovaná oprava zídky u hřiště z prostředků na rok 2018  bude pokračovat   v   

r. 2019 – v letošním roce nemohla být dokončena z důvodu nemoci zedníka – 

zajistí Stodůlka 

 

 požadavek na prověření nájemních smluv v bývalé škole – zajistí Vařeková 

 

 akce pro děti – termín předběžně v pátek 11.1.2019 - výroba krmítek pro ptactvo 

– zajistí Stodůlka, Koutková 

 

 Komise projednala a schválila tajným hlasováním přijetí nových členů, žádost o 

jejich jmenování radou města zajistí Vařeková 

 

 Cvičení žen – změna termínu  - středa 19,00 – 19,45. Nové zájemkyně o cvičení 

pouze po dohodě s Bc. Půrovou.  

 

 Komise dosud nebyla seznámena s výší finančních prostředků na opravy a 

udržování na rok 2019.  

 

 Schválené investice na r. 2019 – samostatná příloha 

 

 P. Poláková předložila čerpání financí za rok 2018  - samostatná příloha 

 

 Členky komise Koutková a Prosecká vypracovaly a roznesly dotazníky pro 

občany.  Po jejich zpracování budou občané  seznámeni s výsledky.  

 

 Nefunkční rozhlas – opravu zajistí detašované pracoviště 

 

 předsedkyně do dalšího jednání zjistí spotřebu energií za poslední dvě zúčtovací 

období v budově bývalé školy 



 

 

 

 Předsedkyně převzala od p. Romanovské seznam jubilantů v r. 2019.  

 

 

 

 5.  Nové požadavky KMČ: 

 oprava tabule na měření rychlosti, poškozena 23. 10. 2018 při havárii  

osobního auta. Oprava by měla být hrazena z pojistky. Tabule však ztrácí 

smysl, řidiči rychlost nedodržují, výjezd z ul. Br. Čapků je  nebezpečný. 

 

6. Jubilanti 

V lednu oslavil životní jubileum pan Josef Chochola. Do dalších let přejeme 

hodně zdraví, štěstí, elánu a rodinné pohody.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin. 

Další schůze KMČ Topolany se bude konat v úterý 5.  2019 února v 18.30 hodin.  

Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby podávali své podněty.  

Mohou tak učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu 

 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Vařeková     
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