
                     KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY

______________________________________________________________

Zápis z veřejného jednání ze dne 6. 10. 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.

Městská policie – Michal Dvořák

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Pospíšil

Schůze je nahrávána pro potřeby komise

Program:

                  kontrola zápisu z minulé schůze

                  došlá a odeslaná pošta                                                                            

                  různé a diskuse

Požadavky na Městskou policii: strážník MP zjistil majitele vraku auta             

u čističky a zajistil jeho odstranění, upozornění na sběrovou  sobotu –

požadavek na dohled

Došlá a odeslaná pošta: viz. jednotlivé body

Různé

- - sběrová sobota se koná 31. 10. 2020, hasiči plánují 17. 10. sběr železného 

šrotu – informace ve vývěskách

- -  prověření možnosti výsadby keřů před bývalou školou – schváleno 

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

navržena výsadba kaštanu „pod třešně“ – bude prověřeno –                               

zajišťuje D. Poláková – v jednání

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

z bezpečnostních důvodů v hasičárně, schváleno její přemístění na venkovní 

plochu, nově požaduje A. Koutková, aby byla přesunuta do skladu ve škole



- - estetizace – stavbu chodníku a parkoviště nelze v letošním roce stihnout. 

Bude  jednáno s jinými komisemi o přesun a výměnu financí do příštího roku.

Hlasování 6 pro 2 proti

Další návrhy  -  doplnění workoutu o nízkou hrazdu

                       -  statický posudek na kapličku

                       -  kastrování koček

- - estetizace na rok 2021 – dopis od p. náměstkyně Kolářové  - v rozpočtu 

navržena částka 300 tis. , občané  mohou na listopadové schůzi podat návrhy na 

čerpání 

- - chodníkovné – nevyčerpaná částka cca 250 tis.  – dohodnut převod s KMČ 

Nedvězí, bude čerpáno v příštím roce.

- -  proběhla schůzka na magistrátu, kterou vyvolal ing. Pumprla, byly mu 

vysvětleny možnosti komise 

- - lampionový průvod, rozsvěcení stromku a vánoční koncert – podle aktuální 

situace, osvětlení ze stromu nebylo sundáno

- - opraveno blikající světlo veřejného osvětlení -   ul. U parčíku

- - vyčištěn chodník před školou 

- - informace k nouzovému stavu - vyvěšeno

- -  J. Roubalíková upozorňuje na dva bezdomovce, kteří se pohybují po obci

- - nové požadavky – odborné ošetření starých hrušní na návsi – ul. Nedbalova, 
ořez keřů Bílkova a ořez vrby u potoka  ul. U parčíku  - vedle vývěsky                
- - vyčištění potoka Stouska – část potoka přístupná z veřejných pozemků byla 
vyčištěna /ul. U parčíku a Julia Pelikána./ - prověřit možnost vyčištění ostatních 
úseků, přístupných ze soukromých pozemků                                                          
- - kastrování koček – požadavek  o stanovisko odboru životního prostředí

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Termín příští schůze bude upřesněn                                                                                                                    

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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