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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
Zápis z veřejného jednání ze dne 6. 8. 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
Městská policie – Michal Dvořák
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu Stodůlka
Schůzi nahrává Stodůlka, Koutková
požadavek na Městskou policii
se strážníky MP bylo řešeno noční přemísťování kontejnerů nájemcem
Moravského Gruntu. Na základě jeho požadavku o odstranění kontejnerů byl
zadán požadavek na zřízení kontejnerového stání v místě plánovaného parkoviště
na p. č. 110/3 a 110/7. V letošním roce je v rámci estetizace zpracováván
projekt, realizace je plánovaná v r. 2020. Protože nájemce trval na okamžitém
odstranění kontejnerů, byly přemístěny po dohodě s příslušným odborem
magistrátu na městský pozemek, kde dosud stávala auta návštěvníků Gruntu.
Nevhodně zaparkovaná auta před Gruntem brání často průjezdu autobusů MHD,
bude nutné řešit, např. vymezením vozovky plnou čárou – možnosti budou
prověřeny
Různé :
- Posunutí věšáku na prádlo na hřišti za školou – úkol trvá - projedná
J.
Roubalíková
- Obnoveno připojení k wi-fi sítí ve škole, u f. Doubrava zajistila
A.
Koutková, cena 250,- Kč, připojení je k dispozici členům komise v době konání
schůze, hasičům a klubu seniorů.
- J.
Roubalíková prověří možnost školení Červeného kříže pro občany
- J.
Roubalíková přednesla požadavek občanů na obnovení polních cest. Bude řešeno
na příští schůzi.

- Povodí Moravy bude na podzim provádět odborné ošetření dřevin na břehu
potoka – 2 topoly + vrba

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. Po předchozí domluvě
s Ing.
Štěpánkovou žádáme o výsadbu 2 ks šeříků na kmínku před budovu
detašovaného pracoviště. Prosíme o nacenění a sdělení, zda bude hrazeno z
prostředků OMZ nebo KMČ– zajistí I. Prosecká – úkol trvá
- čistící
rohože do vchodů v bývalé škole - do 2.000,- zajistí E. Vařeková - nátěr
vchodu do školy, nátěr betonových stolů na hřišti, renovace velkého stolu
v kanceláři - rozpracováno, cenová nabídka 24.031,- zajišťuje V. Stodůlka
- nově navržen nátěr hasičských překážek, které jsou volně k dispozici na hřišti
- síťka na stolní tenis – zajistí D. Vilímec,
- stůl
pod pergolu před školou + 2 lavičky k prolézačce za školou – projednáno s p.
Martínkem, zašle cenovou nabídku
- oprava boudy na
hřišti – nevyhovující okenice, dveře
- sezení se stříškou za potok k workoutovému hřišti
úprava terénu pod workoutový prvek a na hřišti – 3.000,-

estetizace
úprava pozemku za hřištěm – probíhá příprava pozemku pod workoutový prvek
- trávu posekala A. Koutková, terénní úpravy provedeny strojově – Lukáš
Hrachovec, firma Bonita připravila betonové podloží, montáž prvků se
předpokládá koncem srpna
vyčištění studny a doplnění pumpou na pozemku za školou práce provedou během září hasiči, zajistí D. Vilímec

Brigádně bude upraven pozemek pod workoutovým hřištěm - zahrnutí hlínou a

osev trávou, úprava terénních nerovností. Bude upraven přístup na hřiště za
školou snížením břehu – zajistí M. Pospíšil
Bylo dohodnuto s p. Švihelem, že bude sekat pozemek za potokem

Trvající požadavky
- 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
- Dětské hřiště - zakrytí pískoviště pevným krytem, nátěry laviček, odstranění
vadného koše za školou – řeší odbor sportu

V srpnu oslaví životní jubileum MUDr. Louda Václav, Frélich Jaroslav,
Nemrava Vladislav, Hrachovcová Marie. Do dalších let přejeme všem hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Další schůze KMČ Topolany se bude konat
v pondělí 2. 9. 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: Václav Stodůlka

