
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z jednání komise 4. 5. 2021.       

                                                                                                                      

Jednání komise prezenční formou se zúčastnili :                                      

Koutková Alena, Poláková Dagmar, Bc. Prosecká Irena, Roubalíková Jana, 

Stodůlka Václav, Vilímec Dušan ml., Pospíšil Mojmír                                                                                          

Eva  Vařeková, předsedkyně 

Komise je nahrávaná pro potřeby komise a Alenou Koutkovou 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu – Pospíšil 

 

Došlá  pošta:  

- informace o omezeném fungování magistrátu po napadení počítačové sítě 

hackerem 

- informace o termínech sečení – 4 seče za rok 

                                                                                                                        

Různé: 

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

vysazení 2 ks hlohů - zajišťuje   D. Poláková – úkol trvá 

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

možností  a příp. výběru vhodného umístění na pozemku města – úkol trvá 

- - byly ořezány staré hrušně na návsi 

- - ořezány tuje na ul. Br. Čapků  

- - s odborem zeleně projednáno ořezání tují Nedbalova 22 a vykácení tují 

Nedbalova 16.  

- -  vadný poklop kanalizace ul. Nedbalova byl vyměněn 

- - opravena  vrchní deska prolézačky před školou 

- - přemístění koše na odpadky na autobusové zastávce přislíbeno v nejbližším 

možném termínu 

- - u workoutové sestavy chybí krytka, zajistí D. Vilímec ml.  

- - na pozemku za hřištěm u workoutového hřiště byl zabudován stůl a lavice 

- - před bývalou školou a hasičskou zbrojnicí byly umístěny stojany na kola 



 

- - komise projednala možnosti sečení trávy na pozemku kolem kaple – 

navrženo požádat o výpomoc OÚ Hněvotín, příp. hledat další možnosti, aby 

mohla být práce fakturována. Se starostou Hněvotína projedná Vařeková a 

Vilímec ml. Hlasování 6 pro, 0 proti, 2 se zdržely 

Následně navrhla A. Koutková možnost zapůjčení obecní sekačky, pokud by 

chtěl někdo sekat trávu zdarma, může se přihlásit členům KMČ.   

- - členové komise Vařeková a Vilímec ml., se zúčastní vzpomínkové akce na 

ukončení války a položení květin u pomníků -  ve spolupráci s OÚ Hněvotín.  

Estetizace: 

Komise byla seznámena s výsledkem výběrového řízení na zhotovení chodníku 

ul. Nedbalova. Byla vybrána firma Presbeton, zahájení prací 10. 5. 2021 

Původní rozpočet 392 tis,- + vícenáklady, vysoutěžená částka 288 tis.  

Bylo navrženo několik možností dalších akcí za zbývající finance.  

Na příští schůzi budou posouzeny  a vybrány  k realizaci.  

 

Dlouhodobý investiční plán  – možnost navrhnout jeden  požadavek – navržena 

a schválena cyklostezka do Hněvotína – hlasování – 8 pro  

 

 

Požadavky:  

Odbor zeleně:  

ořez tuje Nedbalova 22, vykácení tují Nedbalova 16 

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, pokud to dovolí epidemiologická situace,             

je  1. 6. 2021.   

Podněty k jednání mohou občané podávat elektronicky  

eva.varekova@gmail.com 

 

 

Zapsala: Eva Vařeková                              Ověřil: Mojmír Pospíšil 

    



 

 

 

 

 


