
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z jednání komise 1. 6. 2021.       

                                                                                                                      

Přítomni:                                                                                                   

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

Stodůlka Václav, Vilímec Dušan ml., Pospíšil Mojmír                                                                                          

Eva  Vařeková, předsedkyně 

Městská policie: Michal Dvořák 

Komise je nahrávaná pro potřeby komise a Alenou Koutkovou 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu – Pospíšil 

 

Městská policie: po upozornění  od místních občanek na nepořádek v boudě    

na dostihové dráze bylo  strážníkem MP požádáno  Dětské centrum, na jehož 

pozemku bouda stála, o její zabezpečení. Následně byla bouda odstraněna.  

  

 

                                                                                                                        

Různé: 

- - stížnosti občanů na přerostlou  trávu, zvláště na dětském hřišti - rodiče mají 

obavy z klíšťat. Děkujeme  V. Stodůlkovi, který hřiště posekal, aby bylo možné 

ho využívat. Děkujeme rovněž Romanovi Koutkovi, který posekal část polních 

cest, polní cestu  kolem potoka k letišti slíbil posekat M. Pospíšil – ZD 

Hněvotín.  

- - ZD Hněvotín zajistí úpravy vyjetých kolejí na polních cestách 

- - požadavek na kontejner na textil – v současné době nejsou k dispozici volné 

kontejnery 

- - občané mají možnost požádat na odboru městské zeleně a odpadového 

hospodářství o kompostéry -  po sepsání smlouvy na 3 roky si kompostér sami 

vyzvednou 

- - u workoutové sestavy  zajistil  D. Vilímec ml. chybějící krytky 



Bylo navrženo několik možností dalších akcí za zbývající finance. 

- oprava zábradlí kolem potoka  na ul. Br. Čapků – A. Koutková prověří 

možnosti /obdrží plnou moc/ 

- zpevnění cesty k „třešním“  

- prvek na hřiště  

 

 

Chodníkovné – byl opraven povrch silnice kolem potoka ul. U parčíku 

 

 

 

Estetizace – chodník Nedbalova dokončen, dosud nezkolaudován 

Připomínky - A. Koutková -  svažitost napojení na starý chodník, J. Roubalíková 

- napojení chodníku k přilehlé nemovitosti 

 

 

Požadavky:  

ořez tůje Nedbalova 22, vykácení tůjí Nedbalova 16, kontrola a příp. ořez 

přerostlých keřů /tůje, šeříky/ na ul. Bílkova, které brání chodcům v rozhledu při 

přecházení silnice 

prověřit možnost častějšího sečení dětského hřiště 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Termín příští veřejné schůze – středa 7. 7. 2021 v 18, 30 hod.  

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

 

 

Zapsala: Eva Vařeková                              Ověřil: Mojmír Pospíšil 

    

 

 

 

 

 


