
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z dálkového jednání komise 17. 3. 2021.       

                                                                                                                     

V důsledku vládních  protiepidemiologických opatření a na základě rozhodnutí 

Krizového štábu nebylo možno uspořádat březnovou schůzi prezenčně a proto  

neveřejné  jednání  proběhlo formou videokonference. 

Jednání komise se zúčastnili : Koutková Alena, Poláková Dagmar, Bc. Prosecká 

Irena, Roubalíková Jana, Stodůlka Václav, Vilímec Dušan ml.,                  

Pospíšil Mojmír – hlasoval telefonicky                                                                                          

Eva  Vařeková, předsedkyně 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu – Poláková Dagmar 

 

Došlá  pošta:  

- - informace k akci Ukliďme Česko – úklid proběhne v sobotu 27. 3. 2021 

Komise se do této akce zapojí ve spolupráci s Klubem seniorů a Sborem 

dobrovolných hasičů. Naplánován je úklid kolem kaple, břeh u kapličky, 

autobusové  zastávky a vyčištění příkop kolem silnice ve směru na Křelov.   

Pytle na odpad a rukavice zajistí Vařeková, sraz v 9,00 u hasičské zbrojnice.  

- - informace ke sběrovým sobotám – vzhledem k nedostatku financí nebude 

Magistrát města v letošním roce sběrové soboty organizovat 

- - stížnost na bláto na  polní cestě k stolárně – nebylo zjištěno, kdo znečištění 

způsobil, stolárna je mimo provoz. Zemědělské družstvo provádí čištění této 

cesty /p. č. 294 ostatní plocha/  a traktory od bláta umývá v silážní jámě. Místní 

komunikace /ul. Br. Čapků/ není znečištěna.  

  
 

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

 vybudování chodníku  Nedbalova 24, 26, 28. Projekt a rozpočet je zpracován, je 

vystaveno stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele je v přípravě.  

 



Chodníkovné –   200 tis. + 60 tis. provozní /vrácená zápůjčka Tabulový vrch/ +  

doplatek provoz. Schválena oprava živičného povrchu ul. U Parčíku 38 – 42      

a oprava dlažby podesty  schodiště  u Dětského centra. Hlasování 6 pro, 2 proti.                                                                                       

 

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

Část financí bude použita na jako doplatek chodníkovného a příp. estetizace 

podle vysoutěžené ceny, následně bude rozhodnuto o zbytku 

                                          
 

Různé: 

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

vysazení 2 ks hlohů zajišťuje   D. Poláková  

- - požadavek na kontejner na textil – J. Roubalíková pověřena prověřením 

možností  a příp. výběru vhodného umístění na pozemku města.  

- - poškozený trávník u Moravského gruntu – po parkování dodávek vyjeté 

koleje, bude upozorněna  firma s žádostí o uvedení do původního stavu.  

 

Požadavky:  

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství: 

 

- - Přemístění koše na odpadky  u autobusové zastávky na viditelnější místo – na 

stranu u vývěsky. V poslední době je okolí znečišťováno odhozenými odpadky a 

nedopalky cigaret.  

- - Zařazení do plánu sečení část p. č. 221 – okolí workoutové sestavy za  

hřištěm u bývalé školy            

 

 

.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Termín příští veřejné 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: Poláková Dagmar 

https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/topolany
mailto:kmc26@olomouc.eu


    

 

 

 

 

 


