
                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.26  TOPOLANY

Zápis z veřejného jednání ze dne 4. 12.2018

v budově detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 h

1. Přítomni:
Členové KMČ: Koutek Roman, Koutková Alena, Poláková Dagmar, Prosecká Irena, 
Stodůlka Václav, Vařeková Eva, Vilímec Dušan
Hosté:  p. Roubalíková, p. Dvořák (MP Olomouc)
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Koutková

2. Došlá pošta:
• odbor majetkoprávní – žádost o stanovisko k prodeji p. č. 375 – prodej zamítnut, 

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

• vyjádření Odboru koncepce a rozvoje ke špatné viditelnosti při sjezdu od 
Hněvotína při odbočování vlevo na ul. Nedbalova – překážející hrací prvek na 
veřejném prostranství. OKR provedl místní šetření a zjistil, že rozhledové 
poměry jsou dostačující 

3. Požadavky KMČ – trvající:

• dávat na vědomí KMČ termíny provádění prací v lokalitě – KMČ nemá možnost
okamžité kontroly a připomínek

• 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)    

• urgence opravy dešťových svodů na budově bývalé školy – po provedeném 
výkopu není uvedena travnatá plocha do původního stavu – hrozí zde úraz!

• 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

• 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:

• parkování v křižovatce na ul. Bratří Čapků před bytovkou – strážník MP  p. 
Dvořák informoval o jednání s majitelem autodílny, byla sjednána náprava

• termíny schůzí v roce 2019 – první úterý v měsíci v 18, 30 hod. 

• 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

• nasvícení kaple – zajistí Vilímec

• akce pro děti – termín předběžně v pátek 11.1.2019 - výroba krmítek pro ptactvo 
– zajistí Stodůlka, Koutková

• Roman Koutek rezignoval na členství v KMČ

• P. Roubalíková požádala o členství v KMČ

 5.  Nové požadavky KMČ:

• oprava tabule na měření rychlosti, poškozena při havárii  osobního auta

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin.

Další schůze KMČ Topolany se bude konat v úterý 8. ledna 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

mailto:kmc26@olomouc.eu


KE 100.VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY BYLY ZHOTOVENY 
POHLEDNICE TOPOLAN. KAŽDÁ RODINA OBDRŽELA 1 SADU. 
ZÁJEMCI O DALŠÍ POHLEDNICE SE MOHOU PŘIHLÁSIT NA 
BUDOUCÍCH VEŘEJNÝCH AKCÍCH V TOPOLANECH NEBO                 
U ČLENŮ KOMISE

Případně na emailu: kmc26@olomouc.eu

ČLENOVÉ KOMISE PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM KLIDNÉ A 
SPOKOJENÉ PROŽITÍ  SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A MNOHO 
ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V ROCE 2019

13. prosince 2018

Zapsala: Eva Vařeková Kontrola zápisu: Alena Koutková
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