
 

 

 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

Zápis z veřejného jednání ze dne 9. 4.  2019 

v kanceláři  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, Pospíšil 

Mojmír  

Hosté:  Romana Ziane, Jitka Chudobová Filípková, Jolana Chocholová, Jan 

Večeřa, Radim Novotný, Roman Koutek 

JUDr Martin Major, MBA,  náměstek primátora, garant komise  

p.  Michal Dvořák, strážník MP 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu Poláková 

Schůze bude nahrávána pro potřeby komise 

Koutková Alena pořizuje nahrávku pro soukromé účely 

 

požadavek na Městskou policii                                                                                                          

-   průjezd kamionů ul. Bílkova – MP nemá možnost kontroly okamžité 

hmotnosti vozidel, budou zjišťovány další možnosti řešení                                      

- průjezd aut ul. J. Pelikána – bude sledováno 

 

●  koše na psí exkrementy - jejich umístění přislíbeno v jarních měsících, 

navrženo 5 míst, mapka a žádost předána  

● hasiči vyčistili studnu Nedbalova 20, požadavek na proplacení materiálu na 

zprovoznění pumpy cca 5 tis.  – schváleno jednohlasně 

● dětské hřiště – byl vyměněn písek. Prolézačku za školou a lavičku natřel a 

opravil p. Stodůlka. Požadavek na odstranění pískoviště a nahrazení jiným 

prvkem bylo zamítnuto na březnové schůzi. Pískoviště by bylo odvezeno 

bez náhrady, nový prvek není možné před školou umístit, podle požadavků 

EU zde není dostatek volného místa v blízkosti zídky a chodníku.        

S Bc. Halou bude provedena kontrola hřiště a prověřeny možnosti dalších 

úprav.                                                                                



 

 

● revize  hasicích přístrojů v budově bývalé školy - projednáno s odborem 

ochrany – zajistí Vilímec 

● spotřeba el. energie ve škole – jednáno  s p. Malíkem - SNO – topení bude 

nadále zapínáno ručně s ohledem na venkovní teplotu  

● prověření  dopravní situace v ul. Třešňová – požádat o umístění doplňkové 

tabulky – chodci ve vozovce  - žádost předána 

 

● tabulka u smírčího kříže – trvá úkol zvýraznění podkladovou deskou a 

umístění na vhodnější místo – zajistí Stodůlka 

 

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

chodníkem před školou, chodník před hasičskou zbrojnicí není v plánu 

zimní údržby – požadavek předán 

 

● napojení domácností na splaškovou kanalizaci  projednala A. Koutková 

s ing. Zvoníčkovou.  Podezření na nepřipojenou nemovitost mohou občané 

oznámit i anonymně  -  kontakt ing. Zvoníčková, odbor životního prostředí, 

tel. 588 488 320, hana.zvonickova@olomouc.eu  

 

● rozkopávka na hřišti – uvedeno do původního stavu 

 

● členům komise bude rozesílán  zápis k připomínkování dva dny před 

odesláním na  MMOl 

 

● při  vichřici byl vyvrácen sloup veřejného osvětlení ul. Br. Čapků, sloup 

opraven, zbývá vrátit amplion veřejného rozhlasu – urgovat TS 

 

● sečení trávy – v letošním roce snížen počet sečí na pět, p. Večeřa  je 

ochotný v případě potřeby hřiště posekat mezi jednotlivými sečemi 

 

● p. Novotný požaduje odstranění kontejnerů, umístěných na soukromém 

pozemku u točny autobusu 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                 

opravy a údržba chodníků a vozovek  

požadavky komise byly projednány 8. 4. na místě, po nacenění bude projednáno 

v komisi. P. Večeřa upozorňuje na zadržování vody v rigolu při dešti 

 

čerpání financí z rozpočtu komise                                                                       

omítnutí zídky 6.896,- Kč, příspěvek na ples – 5. 000,- Kč                              

kontejner na odstranění suti „pod třešněmi“ – objednávka 5.000 Kč, druhý 

kontejner uhrazen z prostředků odboru městské zeleně a odpadového 

hospodářství  

kastrování koček - schváleno proplatit kastrování 3 koček - schváleno 

 

cyklostezky – proběhla schůzka s ing. Losertem, ing. Dvořákem a projektanty o 

cyklostezce Topolany – Hněvotín. Byla vytipována nejvhodnější varianta trasy. 

Za KMČ se jednání zůčastnili Vařeková, Poláková, Vilímec, Koutková. Garant 

komise JUDr. Major prověří řešení výkupu pozemků a postup přípravy 

cyklostezek Neředín – Topolany a Topolany – Ústín  

 

estetizace   

                                                                                                                        – 

černá skládka „pod třešněmi“ požadavek na likvidaci změněn na zasypání hlínou 

– řeší ing. Štěpánková podle pozměněného zadání,                                                

A. Koutková a I. Prosecká požadují být přítomny u jednání s ing. Štěpánkovou                                                                                                      

doplnění lavičkami – navržené 4 plastové lavičky – cena 59.000,- -  zamítnuto 

komisí, požadujeme levnější variantu                                                                                                       

-  úprava pozemku před Moravským gruntem na parkoviště a kontejnerové stání, 

nutné zpracování studie, bude projednáno s ing. Klevarem – úklid pozemku        

za hřištěm                                                                                                                       

– úklid pozemku za hřištěm je možné provést v r. 2019, doplnění prvků na 

workout sportoviště bude zařazeno na následující období 

 

Jednání předsedkyně s Radou města   25. 3. 2019  – projednávaná  problematika - 

cyklostezky, chodníky, parkování, průjezd kamionů 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Trvající  požadavek 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. Tabule byla pořízena  

v r. 2012 z prostředků komise – cena 85 tis.   

                                                                                                                         

Děkujeme občanům, kteří se zúčastnili brigád Ukliďme Česko, pořádaných 

Alenou Koutkovou 

 

V dubnu oslaví životní jubileum Ondrisek Josef, Řezaninová Hana, 

Vilímcová Jiřina, Vilímcová Marie, Tisoňová Marie. Do dalších let přejeme 

všem hodně zdraví, štěstí, elánu a rodinné pohody. 

 

 Jednání bylo ukončeno v 22.00 hodin. 

Další schůze KMČ Topolany se bude konat v úterý 14. 5.  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: Dagmar Poláková 
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