
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z dálkového jednání komise 6. 4. 2021.       

                                                                                                                     

V důsledku vládních  protiepidemiologických opatření a na základě rozhodnutí 

Krizového štábu nebylo možno uspořádat dubnovou 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                                                                                          

Eva  Vařeková, předsedkyně 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu – Pospíšil 

 

Došlá  pošta:  

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

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

dobrovolných hasičů. Bylo uklizeno kolem kaple, břeh u kapličky, břeh kolem 

cesty ke „třešním“, autobusová  zastávka a vyčištěny příkopy kolem silnice ve 

směru na Křelov, Ústín a Hněvotín, kolem potoka U parčíku, část obce a hřiště.  

Hasiči ve spolupráci s rodiči a většími dětmi vyčistili od náletových keřů plochu 

za workoutem.                                                                                                 

Všem, kteří se  zúčastnili akce Ukliďme Česko i občanům, kteří průběžně 

uklízejí kolem svých nemovitostí nebo na ostatních veřejných plochách 

děkujeme.    

- - J. Roubalíková zaslala fotografie traktoru, který je umýván v silážní jámě, 

potvrzuje snahu traktoristů ZD neznečišťovat zbytečně cestu za bytovkou  

- - p. Jolana Chocholová – požadavek na informace ve věci revitalizace obce – 

komise nemá požadované informace, předáno na odbor městské zeleně.  

- - dotazník pro členy komise - analýza kulturního prostředí  

  

 

                                                                                  

                                          
 



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 – úkol trvá 

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

koleje, byl zjištěn viník a plocha byla upravena 

- - mladá vrba u workoutu byla ořezána, aniž by to komise požadovala. 

D. Vilímec ml. upozorňuje na auta TS, která zajíždějí v případě udržovacích 

prací přes mostek u hřiště, jehož nosnost je určena pouze pro pěší 

- - byl zahájen ořez starých hrušní na návsi  

- - živý plot ul. Bílkova a Nedbalova byl ořezán  

- - lavičky u pomníku byly opraveny 

- - požádáno o opravu poklopu kanalizace ul. Nedbalova 

- - opravena boční stěna u prolézačky před školou, J. Roubalíková požaduje 

opravu vrchní desky  

 

 

Děkujeme Klubu senorů a všem, kteří se přidali a  provedli velikonoční 

výzdobu kolem bývalé školy, i těm, kteří vyzdobili  své domy.  

 

Požadavky:  

Komise požaduje přítomnost zástupce KMČ na místě  při vyřizování   

požadavků komise i při provádění prací TS – drobné opravy, údržba zeleně, 

doplnění mobiliáře apod.  

         

.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Termín příští veřejné schůze bude upřesněn podle aktuální epidemiologické 

situace.  

Podněty k jednání mohou občané podávat elektronicky na 

eva.varekova@gmail.com. E-mail komise kmc26@olomouc.eu je z technických 

důvodů /napadení hackery/ mimo provoz.   

 

 

 

Zapsala: Eva Vařeková                              Ověřil: Mojmír Pospíšil 
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