
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z jednání komise 10. 8. 2021.       

                                                                                                                      

Přítomni:                                                                                                   

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

Stodůlka Václav, Vilímec Dušan ml., Eva  Vařeková, předsedkyně        

Omluven: Pospíšil Mojmír  

Hosté: p. Jadrníčková a strážník MP 

Jednání je nahráváno pro potřeby komise a Alenou Koutkovou 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu – Poláková 

Městská policie – informace o využití přenosného radaru a průjezdu kamionů –  

MP nemůže kamiony ve směru od Hněvotína kontrolovat – komunikace je        

ve vlastnictví Ol. kraje  

 

Došlá pošta: žádost občanů o vyčištění vyústění dešťové kanalizace do potoka 

Stouska – ul. U parčíku / u mostku / a vyčištění potoka Stouska                                                                                                       

                                                                                                                        

Různé: 

 

- - Bude provedeno posouzení statiky kapličky sv. Floriána  

- - TS vyčistily chodník před bývalou školou  

- - Rada města schválila pronájem bytu ve škole manželům Hýskovým 

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

možnosti – úkol trvá, bližší informace o jednání s firmami odmítla členům 

komise sdělit. Byla požádána, aby komisi průběžně informovala o dalším 

jednání.  

- - chodníkovné –  oprava povrchu vozovky ul. U parčíku a chodník Nedbalova             

/u Dětského centra/ -  předávací protokol byl předán komisi  

- - proběhla diskuze o sečení pozemku kolem kaple /není ve vlastnictví města/  

 



 

 

Do provozu byl uveden nový rozhlas, pokud je někde špatná slyšitelnost, 

prosíme občany o  nahlášení na detašovaném pracovišti nebo členům komise.  

 

Požadavky z minulých schůzí: 

- ořezy tújí a přerostlých keřů – předáno Technickým službám 

- ořez javoru – parčík – zařazeno do místního šetření 

- zařazení do plánu sečení okolí workoutového hřiště – bude provedeno místní 

šetření a  zadáno do pravidelné seče 

- prověřit možnost častějšího sečení dětského hřiště – na území města vyčleněny 

finanční prostředky na 4 seče, tento počet se týká i dětských hřišť 

 

 

 

 

Požadavky:  

Žádosti občanů: 

- vyčištění vyústění dešťové kanalizace ul. U parčíku – Bílkova / u mostku /. 

Kanalizace, která odvádí dešťovou vodu od nemovitostí na ul. Bílkova ve směru 

od křižovatky do potoka je ucpaná bahnem a hrozí vyplavení přilehlých 

nemovitostí.  

- vyčištění potoka Stouska, který protéká obcí  

 

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Termín příští veřejné schůze – úterý 14. 9. 2021 v 18, 30 hod.  

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

 

 

 

 

Zapsala: Eva Vařeková                              Ověřil: Dagmar Poláková 

    

 



 

 

 

 


