
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z veřejného jednání ze dne 8. 9. 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, Pospíšil Mojmír, Bc. Prosecká Irena,  Roubalíková Jana, Stodůlka 

Václav, Vilímec Dušan ml.  

Hosté: Dalibor Teimer,  MUDr. Ivica Pumprlová, Ing. Miloslav Pumprla, MBA,  

František Filípek 

Městská policie – Michal Dvořák 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Pospíšil 

Schůze je nahrávána pro potřeby komise a Bc. Proseckou 

Program:  

                  kontrola zápisu z minulé schůze 

                  došlá a odeslaná pošta                                                                             

                  různé a diskuse 

Požadavky na Městskou policii: upozornění na vrak auta, bude prověřen 

majitel  

Došlá a odeslaná pošta: viz. jednotlivé body 

 

Různé 

- - sběrová sobota se koná 31. 10. 2020, informace ve vývěsce 

 

- - sečení trávy – 4 seče ročně na dětském hřišti jsou nedostatečné. Část hřiště 

kolem workoutu posekaly A. Koutková a I. Prosecká, zbytek V. Stodůlka.    

Nově zjištěna možnost žádat o mimořádné sečení hřiště oddělení sportu. Roman 

Koutek posekl polní cestu.   

 



- -  prověření  možnosti  výsadby keřů před bývalou školou – schváleno 

zachování šeříků a vysazení 2 ks hlohů, projednáno na odboru zeleně – zajišťuje         

D. Poláková – v jednání 

 

- - vyčištění potoka Stouska – potok není udržován, dno i břehy jsou zarostlé, 

požadavek bude předán na Povodí Moravy – zajistí E. Vařeková, v jednání 

 

- - estetizace – projekt na chodník a parkoviště předán, probíhá stavební řízení. 

Bude prověřeno, zda je možné stavbu stihnout v letošním roce, v případě, že toto 

nebude možné, bude  jednáno s jinými komisemi o přesun a výměnu financí     

do příštího roku. Případné změny budou řešeny operativně a komise bude 

svolána mimořádně. Rozpočet obdrželi členové komise elektronicky.  

 

- - lavička, která byla pořízena v roce 2018 je dočasně umístěna 

z bezpečnostních důvodů v hasičárně, schváleno její přemístění na venkovní 

plochu – úkol trvá 

 

- - J. Roubalíková upozorňuje na špatný stav skluzavky pro děti  – žádost o 

opravu předána na oddělení sportu 

 

Požadavky hostů z minulé schůze: 

Bc. Půrová                                                                                                                

- - upozornila na černou skládku u čističky – skládka v uvedeném místě nebyla 

nalezena 

- - upozornila na množství lidí, kteří chodí do Olomouce po silnici II. třídy 448 

v majetku Olomouckého kraje do města a žádá o  umístění značky Chodci ve 

vozovce – žádost o značku předána na odbor dopravy 

p. Teimer 

- - špatné doručování pošty na ul. Třešňová, dochází k záměnám s ul. Třešňovou 

v Samotiškách – žádost o nápravu předána České poště – p. Teimer byl 

seznámen s odpovědí – doručovatelky budou upozorněny na zvýšenou 

pozornost při doručování  

Roman Koutek                                                                                                        

- - v remízku ve směru na Křelov je nově založená černá skládka – prověřeno, 

jedná se o soukromý pozemek 

 

 



 

 

Nové požadavky hostů 

p. Filípek                                                                                                                            

- - připojuje se k žádosti o čištění potoka 

- - upozorňuje na střílení koček 

 

p. Teimer                                                                                                                      

- - požaduje uložení el. vedení do země 

 

ing. Pumprla, MBA   

- - hodlá provést ve svém volném čase a na vlastní náklady průzkum mezi 

občany, aby zjistil, co občany zajímá a na co chtějí určit čerpání přidělených 

financí – toto oznámil 13. 8. předsedkyni v soukromé poště. Zároveň požádal    

o schůzku v této věci  s p. náměstkyní Kolářovou, Bc. Horňákovou                     

a předsedkyní komise. Schůzka se uskuteční 15. 9. na magistrátu.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Termín příští schůze úterý 6. 10. 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  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Vařeková                              Ověřil: Mojmír Pospíšil  
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