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_

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
______________________________________________________________
Zápis z veřejného jednání ze dne 7. 7. 2020
v kanceláři detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18,30 hod., komise je
usnášení schopná. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně Eva Vařeková

1. Přítomni:
Členové KMČ: Vařeková Eva, předsedkyně, Koutková Alena ml, Poláková
Dagmar, Bc. Prosecká Irena, Roubalíková Jana, Vilímec Dušan ml.
Omluveni: Pospíšil Mojmír, Stodůlka Václav
Městská policie – Michal Dvořák
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Poláková
Schůze je nahrávána pro potřeby komise a A. Koutkovou
Program: požadavky na Městskou polici
kontrola zápisu z minulé schůze
došlá a odeslaná pošta
různé a diskuse
Požadavky na Městskou policii:
Bez požadavků
Kontrola zápisu z minulé schůze :
- - Obnova polních cest na základě požadavku J. Roubalíkové ze srpna 2019:
předsedkyně předala na odbor majetkoprávní požadavek na prověření možnosti
zřízení polní cesty na p. č. 414/2 – orná půda.
Podle sdělení PhDr. Slezákové je pozemek zemědělsky obděláván na základě
pachtovní smlouvy uzavřené se ZD Hněvotín na dobu neurčitou s pětiletou
výpovědní lhůtou. Místním šetřením bylo zjištěno, že celá lokalita je součástí
zemědělsky obdělávaného honu a neuvažuje se o zřízení polní cesty.

Došlá pošta:
- p. Pumprla – požadavek na nahrávku minulé schůze a soukromý telefon člena
komise – zamítnuto
- Bc. Horňáková – aktualizace pasportu zastávek MHD – zastávka je v dobrém
stavu, nepožadujeme rekonstrukci ani opravy
- p. Brázdová – informace o kontrole studní
- TS – nabídka a ceník hubení plevele v chodnících „párníkem“ – bez
požadavků, chodník před školou vyčištěn svépomocí
Různé
- - sečení trávy – na odboru zeleně projednána předsedkyní možnost častějšího
sečení hřiště, toto není z kapacitních důvodů možné
- - polní cesty posekali ZD / Mojmír Pospíšil/ a Roman Koutek, Václav
Stodůlka na žádost „Herničky“ posekal v květnu hřiště
I. Prosecká a A. Koutková informovaly komisi o odvozu bioodpadu, který si
u TS služeb objednali aktivní občané
- - hřiště - V. Stodůlka přislíbil doplnit zdarma plochu pod workoutem štěpkou –
úkol trvá, palety na sezení jsou umístěny u workoutu
- - oprava nátěrů prolézačky, lavičky a kladiny na hřišti /reklamace/ a dokončení
opravy boudy – zajistí V. Stodůlka, úkol trvá
- - řešení dešťové kanalizace – napojení svodů na hřišti – požadavek předán
písemně na SNO – zatím bez odpovědi – zajišťuje Vařeková
- - požadavek p. Mazánka na přemístění kontejneru na elektroodpad,
předáno f. Asekol
- - prověření možnosti výsadby keřů před bývalou školou – projednáno na
odboru zeleně, o možnostech budeme informováni – zajišťuje D. Poláková
- - na zastávce u kaple byla umístěna lavička
- - úprava břehu na hřišti - zajistí M. Pospíšil, úkol trvá

- - vyčištění potoka Stouska – potok není udržován, dno i břehy jsou zarostlé,
požadavek bude předán na Povodí Moravy – zajistí E. Vařeková, úkol trvá
- - estetizace – projekt na chodník a parkoviště předán, probíhá stavební řízení.
Komisi byly pokráceny finanční prostředky na estetizaci, bude proto problém
zajistit akci finančně

Požadavky na magistrát:
trvající úkol
- - zničený radar po havarii auta ve směru od Ústína – v jednání, čeká se na
vyjádření pojišťovny, dodatečně zjištěno, že oba radary byly umístěny bez
souhlasu majitele pozemku – t. j. Olomouckého kraje.

Termín příští schůze: úterý 4. 8. 2020 v 18,30 hod.
Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby podávali své podněty. Mohou tak
učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu
Schůze ukončena v 19,00 hod.

Zapsala: Eva Vařeková

Ověřila: Dagmar Poláková

