
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z veřejného jednání ze dne 15. 12. 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 a A. Koutkovou  

                   

Požadavky na Městskou policii:                                                                         - 

- - přítomný strážník podal informace o postupu MP v případě nálezu toulavé 

kočky – kočka je po odchytu vyfocena a předána společnosti Vetmedical 

 - - A. Koutková požádala o kontrolu lokality za ubytovnou – ul. Třešňová    

  

Došlá a odeslaná pošta: viz. jednotlivé body 

- na vědomí – odpověď Mgr. Skalického, ředitele Městské policie,                     

ing. Pumprlovi MBA, na žádost o zvýšení bezpečnosti  na ul. U sv. Jana.  

 

 

Různé: 

Schůze v listopadu nemohla být svolána z důvodu epidemiologické situace, 

probíhala pouze elektronická komunikace 

- -  výsadba keřů před  školou – schváleno zachování šeříků a vysazení 2 ks 

hlohů – cenová nabídka zahradnických firem vysoká - 5 členů nesouhlasilo 

s touto  variantou, navržena výsadba vlastními silami, 3 se nevyjádřily, zajišťuje   

D. Poláková 

 

 



Proběhlo hlasování per rollam /elektronicky/ o požadavcích A. Koutkové 

v následujících bodech:                                                                                           

- - výsadba keřů před školou – z návrhu nebylo jasné, jestli se jedná o výsadbu 

navrženou odborem městské zeleně, nebo svépomocně komisí - 5 pro, 1 proti, 2 

se zdržely 

- - výměna routeru pro wifi ve škole – 7 pro, 1 se zdržela – schváleno – již 

zajištěno 

- - nákup karimatek pro cvičení jogy – 3 pro, 4 proti, 1 se zdržela - neschváleno 

- - ošetření hrušek na návsi – 4 pro, 3 proti, 1 se zdržela – před hlasováním byli 

členové upozorněni předsedkyní, že toto není v naší kompetenci,  zajišťuje 

odbor městské zeleně – projednáno již na říjnové schůzi, žádost byla podána,  

posouzení proběhlo, ošetření plánováno v r. 2021 

- - doplnění workoutového hřiště o nízkou hrazdu – byly podány další návrhy na 

prolézačky pro děti do 15 let, následně byla komise upozorněna A. Koutkovou 

na nařízení –  sportovní prvky pro fitnes nejsou obecně určeny pro instalaci 

v bezprostřední blízkosti  dětských hřišť. V případě jejich instalace ve spojení 

s vybavením dětských hřišť , na dětských hřištích nebo podobných zařízeních 

musí být zajištěno oddělení od obecných herních  činností vhodnou vzdáleností, 

oplocením nebo jinými konstrukčními zábranami – hlasování bylo proto zrušeno 

- - Bc. I. Prosecká následně podala na magistrát stížnost na podvodné hlasování o 

těchto bodech, předsedkyně dodala kopie písemností,  potvrzující zmatečnost v 

zadání, ne podvod.  

- - kastrování toulavých koček – komisi byly předloženy doklady k proplacení.  

6 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Členové komise byli seznámeni se stanoviskem 

odboru životního prostředí ve věci odchytu a kastrování toulavých koček –  

odbor spolupracuje se společností Vetmedical s.r.o. Olomouc, (dále jen 

Vetmedical) v oblasti péče o toulavé, bezprizorní kočky. Jde o objednávky 

služeb u Vetmedicalu, což je registrovaná společnost provozovaná veterinárními 

lékaři, předání a převzetí probíhá ve spolupráci se strážníky MPO. Kolegyně 

Příkazská vede i tuto agendu velmi pečlivě. Respektuji kompetence KMČ, ale toulavé 

kočky nejsou předmětem vaší činnosti a OŽP nepověřil žádného člena KMČ 

Topolany prováděním odchytu atd. Stejně tak neproběhlo žádné jednání se zástupci 

KMČ na půdě magistrátu ve věci stanovení bližších podmínek provádění kastrací 

koček na území města. Prosím respektujte námi nastavený systém. 

Komise se bude nadále řídit tímto stanoviskem a kastrování již nebude proplácet  

Hlasování o proplácení kastrování v příštím roce  - 2 pro, 4 proti, 1 se zdržela 

 

 

 

 



Čerpání financí 2020 – provoz 

Oprava radaru ve směru od města – 6.231,- 

Výměna routeru wifi ve škole             1.190,- 

Příspěvek pojízdné prodejně            17.100,- 

Kastrování                                          3.577,- 

Zápůjčka KMČ Tabulový vrch           60.100.- 

 

- - estetizace – plánovaná realizace chodníku a parkoviště se nemohla uskutečnit 

z důvodu pozdního zpracování projektu a stavebního řízení. Část financí –      

115 tis. estetizace + 60.100,- provoz  „zapůjčena“  KMČ Tabulový vrch a bude 

použita v r. 2021 

 

- - na úřední desce bylo zveřejněno stavební povolení na chodníky – úsek A –   

U sv. Jana a úsek B – Bílkova /kolem Kaple/. V rozpočtu investic není 

plánována realizace v r. 2021. 

 

Plánované investice v r. 2021 

- Topolany – novostavba chodníků – 20 tis. PD /projektová dokumentace/ na 

výstavbu chodníků ve dvou úsecích A, B v Topolanech.  

- Neředín – Topolany – cyklostezka – 120 tis.  – DUR/dokumentace pro územní 

řízení/ je zpracovávána. Akce bude rozdělena na 2 etapy. I. etapa zahrnuje trasu 

od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci D 35. Částka je odhadem 

nákladů na rozdělení PD, aktualizaci DUR a zahájení zpracování DSP + DSP I. 

etapy původním zhotovitelem DUR. 

- Neředín – Topolany II. etapa 50 tis.  - . Náklad na pokračování 

v majetkoprávním vyjednávání s majiteli pozemků v úseku od lávky přes 

rychlostní komunikaci po hranici s k.ú. Ústín.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Termín příští schůze bude upřesněn podle aktuální epidemiologické situace.  

Informace o termínu jednání budou / tak jako v prosinci/ zveřejněny ve vývěsce 

a na https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/topolany            

Podněty k jednání mohou občané podávat elektronicky na kmc26@olomouc.eu  

 

 

 

Zapsala: Eva Vařeková                              Ověřil: Mojmír Pospíšil  
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