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                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY

Zápis z veřejného jednání ze dne 3. 7.  2019

v kanceláři  detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 hod.

1. Přítomni:

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

Vařeková Eva, Vilímec Dušan ml., Roubalíková Jana, Pospíšil Mojmír

Stodůlka Václav - omluven

Hosté: Koutek Roman

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu Poláková

Schůze je nahrávána pro potřeby komise.

A. Koutková oznámila pořizování nahrávky

požadavek na Městskou policii                                                                                                          

- upozornění na nevhodné parkování Nedbalova 2 - bude sledováno

- kontrola parkování kamionů na zastávce u kaple  - bude sledováno

- projednáno noční přemísťování kontejnerů na tříděný odpad z točny autobusu

/kontejnery stojí na soukromém pozemku/

Různé

                                                                                                                   

Dětské hřiště  - trvající úkoly – zakrytí pískoviště pevným krytem, nátěry laviček, 

odstranění vadného koše za školou                                                                                               

Komise schválila posunutí věšáku na prádlo – úkol trvá   

D. Vilímec prověří závadu v připojení obecní sítě wi-fi ve škole, v případě 

vážnější poruchy  bude požádána A. Koutkovou o opravu  f. Doubrava                                                                                                                                                                           

J. Roubalíková prověří možnost školení Červeného kříže pro občany – úkol trvá

Špatný stav zábradlí u potoka Nedbalova – zábradlí je podle letecké mapy         

na pozemku Povodí Moravy.



čerpání financí z rozpočtu komise                                                                                                   

- osazení pergoly před školou popínavými rostlinami - odhad 5.000,-                

zajistí A. Koutková – úkol trvá                                                                                 

- výsadba stromů před bývalou školou – stromy nelze vysadit, na pozemku vedou 

sítě, možné jsou pouze keře, čekáme na vyjádření odboru zeleně –                

zajistí I. Prosecká – úkol trvá                                                                                     

- čistící rohože do vchodů v bývalé škole -  do 2.000,-  - zajistí Vařeková                                            

- nátěr vchodu do  školy, nátěr betonových stolů na hřišti, renovace velkého stolu 

v kanceláři,  nově navržen nátěr hasičských překážek, které jsou volně k dispozici 

na hřišti                                                                                                                            

- síťka na stolní tenis – zajistí D. Vilímec, velkou síť zapůjčí V. Stodůlka             

- stůl pod pergolu před školou + lavička k prolézačce za školou - objednávku 

zajistí D. Poláková                                                                                                    

- oprava boudy na hřišti                                                                                          

- sezení se stříškou za potok k workoutovému hřišti                                                

- schválen příspěvek 5.000,- na hasičskou soutěž Memoriál Vl. Hrachovce

hlasování 5 pro, 2 se zdržely

estetizace                                                                                                            

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

– řeší ing. Štěpánková podle pozměněného zadání, odloženo na rok 2020     

úprava pozemku před Moravským gruntem -  projekt zadán,  – ing. Tužín,  

zahájení projektových prací 1. 9. 2019, realizace červen 2020                       

součástí parkoviště bude i kontejnerové stání na tříděný odpad                                                        

úprava  pozemku za hřištěm – vybrána a schválena workoutová sestava a 

vahadlová houpačka – 190.793,- +  17.412,- , celkem 208.205,-

schváleno vyčištění studny a doplnění pumpou na pozemku za školou – 25.000,-

práce provedou hasiči, cenovou nabídku zajistí D. Vilímec



Prověření  dopravní situace v ul. Třešňová – požadavek  o umístění doplňkové 

tabulky – chodci ve vozovce  - žádost předána – úkol trvá

Při  vichřici byl vyvrácen sloup veřejného osvětlení ul. Br. Čapků, sloup opraven, 

zbývá vrátit ampliony veřejného rozhlasu  - zajišťuje f. Foukal – pojistná událost 

úkol trvá

                                                                                                              

 Další schůze KMČ Topolany se bude konat v úterý 6. srpna  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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