
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z dálkového jednání komise v lednu 2021.       

                                                                                                                     

V důsledku vládních  protiepidemiologických opatření a na základě rozhodnutí 

Krizového štábu nebylo možno uspořádat lednovou schůzi prezenčně a jednání 

bylo proto neveřejné.  

Členové komise: Koutková Alena, Poláková Dagmar, Pospíšil Mojmír,            

Bc. Prosecká Irena, Roubalíková Jana, Stodůlka Václav, Vilímec Dušan,               

Eva  Vařeková, předsedkyně 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Poláková 

 

Došlá  pošta:  

- - Nové znění Statutu a Jednacího řádu KMČ 

- - Pokyny k jednání komisí  

Dálkové jednání – členové komise byli předsedkyní vyzváni, aby se vyjádřili 

k plánovanému čerpání financí pro rok 2021 

 

Estetizace – 300 tis. + 115 tis. zápůjčka KMČ Tabulový vrch z r. 2020 

- návrhy - chodník Nedbalova, na který je zpracován projekt   

 

Chodníkovné – 200 tis. – lze použít pouze opravy chodníků a vozovek                                                                                          

– návrhy oprava povrchu silnice U parčíku /kolem potoka/, případně opravy 

prasklin v ostatních vozovkách  - bude požádáno o nacenění a následně bude 

rozhodnuto o rozsahu prací 

 

Provoz 135 tis. + 60 tis. zápůjčka KMČ Tabulový vrch                                          

– návrhy - prvek na hřiště, keře před školou, rezerva na případné společenské 

akce, možnost použít na estetizaci, příspěvek pojízdné prodejně  
 
 

 

 



 

 

Různé: 

- -  výsadba keřů před  školou v jarních měsících – schváleno zachování šeříků a 

vysazení 2 ks hlohů zajišťuje   D. Poláková  

- - veřejný rozhlas – nově nainstalovaný, hlášení mohou provádět pouze 

pověření pracovníci. Špatnou slyšitelnost je možné oznámit 

na  rozhlas@olomuc.eu,  členům komise, telefonicky 775 191 247 /Vařeková/ 

nebo v úterý na detašovaném pracovišti.  

- -  proběhlo jednání o lavičce dodané v r. 2018,  umístěné v hasičské zbrojnici – 

lavička byla nahlášena členkou komise jako chybějící 
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Termín příští schůze bude upřesněn podle aktuální epidemiologické situace.  

Informace o termínu jednání budou 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                              Ověřila: Dagmar Poláková 
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