
                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY

Zápis z veřejného jednání ze dne 5. 2  2019

v budově detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 hod.

1. Přítomni:

Členové KMČ:  Koutková Alena ml, Poláková Dagmar, Bc. Prosecká Irena, Stodůlka 

Václav, Vařeková Eva, Vilímec Dušan ml., Roubalíková Jana

Hosté:   Vilímec Dušan st.  p. Janhuba, p. Sovová

p. Dvořák, strážník MP

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu Roubalíková

Schůze bude nahrávána pro potřeby komise

A. Koutková oznámila, že si bude schůzi také nahrávat

Členové komise neměli námitky proti minulému zápisu.

Minulý zápis nebyl podle A. Koutkové platný, protože jí nebyl ověřen 

 Došlá a odeslaná pošta:

- informace  o problémových místech – bezdomovci 

 Různé:

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

okamžité kontroly a připomínek – podmínku zapracovat do objednávky –

projednáno a příslíbeno Bc. Horňákovou

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

v minulém roce  nově zařazeno do udržovacích prací, mělo by být provedeno 

v době vegetačního klidu 

● 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). Problematiku řešila      

A. Koutková, zamítavá odpověď od p. Příkazské ze dne 12. 9. 2018. Možnosti 

řešení budou znovu projednány –E. Vařeková

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

které studny byly legalizovány, prověřit možnosti jejich vyčištění  - projednáno 

s Bc. Horňákovou, požadavek předán na příslušný odbor, po prověření stavu 

bude komise informována   

● 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 – bude 
zařazeno do požadavků na estetizaci 

● 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 –

projednáno s Bc. Horňákovou, zjistí, jestli výměnu zajišťuje odbor ochrany . 

prověří  D. Vilímec

● reklamace opravy veřejného rozhlasu – slyšitelnost rozhlasu po opravě v srpnu 

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

použitého materiálu – faktura předána – částka 14.880,- .Kč. V současné době 

rozhlas opět nefunguje, radnice plánuje výměnu stávajících zařízení v celém 

městě na nové technologie. 

● požadavek na prověření nájemních smluv v bývalé škole –  SNO písemné 

informace nepodává, komise nebude prozatím požadovat změnu nájemní 

smlouvy

● reklamace opravy uzávěru kanalizační přípojky ul. Bří. Čapků č. 19 umístěného 

ve vozovce – při dešti zanesen blátem /opraveno TS v rámci oprav chodníků a 

komunikací/-  zajistí  A. Koutková, I. Prosecká



● spotřeba el. energie v bývalé škole /klub seniorů, tělocvična, režie/ za poslední 

dvě zúčtovací období je 52 tis. a 56 tis. Kancelář je vytápěna plynem, topí se 

celou sezonu, možnost úspory s Bc. Horňákovou projedná  A. Koutková. 

Požaduje rovněž prověřit technické možnosti úspor el. energie  /termostaty, 

časovače/ – možnosti řešení zjistí  D. Vilímec 

● dotaz ing.  Luňáčka na  možnost navýšení parkovacích míst 

zjednosměrněním ulic – žádná lokalita nevyhovuje, písemně odpoví

          E. Vařeková

● prověření  dopravní situace v ul. Třešňová,  s  obyvateli ulice projedná      

D. Poláková

● Stojan s informační tabulkou u smírčího kříže  musel být odstraněn, 

protože nebylo požádáno o souhlas památkářů. Samotná tabulka je 

umístěna na stodole. P. Stodůlka zajistí její umístění na vhodnější místo a 

zvýraznění podkladovou deskou. 

● zimní údržba – nástupní autobusová zastávka a výstupní záliv s přilehlým 

chodníkem před školou není v plánu zimní údržby a proto nebyla uklizena.  

Tato situace nastala už v minulých letech, dohodnout nápravu v TS. –

zajistí  E. Vařeková  

● p. Roubalíková plánuje pořádání jednorázových akcí pro maminky s dětmi, 

první setkání se uskuteční 1. 3. 2019 v 17,00 v tělocvičně,  dále podle 

zájmu a naplánované  činnosti. . 

● požadavek na Městskou policii – dohodnuty  kontroly parkování před 

hasičskou zbrojnicí a v zeleni před Moravským gruntem 

● P. Vilímec st. – upozorňuje, že dosud nejsou všechny domácnosti napojeny 

na kanalizaci. Možnosti řešení prověří A. Koutková

● A. Koutková seznámila přítomné s možností  nákupu s preventivního 

radaru na měření rychlosti, na kterém by se podílelo více komisí.  Zjistí 

podrobnosti



● Proběhlo hlasování o přístupu do  e.mailu  kmc26@olomouc.eu  

odhlasován přístup všem členům - pro 5, proti 1.

● A. Koutková se vzdává řešení požadavků, které má na starost, dokud 
nebude umožněn přístup na komisní email.

● A. Koutková požaduje – 5 dní před schůzí předat body k projednání,          

do 7 dní rozeslat zápis členům komise ke schválení, seznam inventáře 

KMČ

● Požadavky na estetizaci veřejného prostranství                                                     

- p. č. 320 – třešňový sad - odstranění černé skládky  + doplnění laviček,                  

- p. č. 110/7 a část p. č. 110/3 -  zeleň před Moravským gruntem – buď 

legalizace   parkování osazením zatravňovacími dlaždicemi nebo zamezení 

vjezdu na zeleň,                                                                                              

- p. č. 221 – za  potokem u hřiště – úprava terénu a umístění cvičebních 

prvků.                                                                                                   

Zpracuje E. Vařeková

● Rozpočet komise na rok 2019 

                                                                                                                                  

- opravy a údržba – 80 tis., služby /kulturní akce a pod./ – 70 tis. ,       

celkem - 150 tis.                                                                                       

Předběžné návrhy – projekt chodníku Nedbalova, oprava zábradlí u potoka 

Br. Čapků, nátěr kolem schodiště u vchodu do školy, dataprojektor, stojany 

na výstavy,  lavička u čekárny, mantinely na led, cvičební prvky, oprava 

kapličky sv. Floriána, termostaty ve škole, sečení polní cesty.  Bude 

upřesněno, příp. doplněno na další schůzi podle finanční náročnosti



- opravy a údržba chodníků a vozovek – 300 tis.

    

Žádáme občany,  pokud mají požadavky na opravy a 
údržbu chodníků a vozovek ve vlastnictví města, aby 
je během února sdělili členům komise,  písemně do 
schránky na škole,  nebo kmc26@olomouc.eu 

Nelze použít na nové chodníky.

 Nové požadavky KMČ:

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

osobního auta.  Komise odmítá platit opravu z vlastních prostředků, 

požadujeme, aby byla škoda vymáhána z pojistky řidiče, který škodu 

způsobil. 

              

Jednání bylo ukončeno v 21.30 hodin.

Další schůze KMČ Topolany se bude konat v úterý 5. března 2019 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 Kontrola zápisu: Jana Roubalíková






