
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z jednání komise 5. 10. 2021.       

                                                                                                                      

Přítomni:                                                                                                   

Koutková Alena, Poláková Dagmar, Pospíšil Mojmír, Bc. Prosecká Irena, 

Roubalíková Jana, Stodůlka Václav, Vilímec Dušan ml.,                                  

Eva  Vařeková, předsedkyně         

Hosté: Roman Koutek 

Městská policie – strážník omluven, telefonicky informoval o projednání 

nevhodného parkování dodávky - byla sjednána náprava 

Jednání je nahráváno pro potřeby komise a Alenou Koutkovou 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu – Poláková 

  

 

Došlá pošta: veřejné projednání koncepce sportu 

                                                                                                                        

Různé: 

 

- - oprava zábradlí kolem potoka  na ul. Br. Čapků – A. Koutková oznámila, že 

se jí nepodařilo zajistit firmu. Finance, které byly plánovány na opravu zábradlí 

již nestihneme utratit, bude jednáno o zápůjčce jiným komisím - 6 pro, 2 se 

zdržely 

- - lampionový průvod pro děti se uskuteční 5. 11. 2021 – zajišťuje Jana 

Roubalíková 

- - na ul. U parčíku byla ukradena popelnice na papír 

- - proběhlo místní šetření – požadavky na zeleň  

- - M. Pospíšil upozorňuje na cyklisty, kteří nedodržují dopravní značky 

v jednosměrné ul. U parčíku  

 



- - 27. a 28. listopadu  je plánovaná adventní výstava, v sobotu 27. listopadu 

rozsvěcení stromku . Předpokládaná  částka cca 15 tis., 6 pro, 2 se zdržely  

- - ohňostroj zajistí M. Pospíšil 

- - plánujeme obnovení koncertu v kapli  

 

Nové požadavky:  

- požadujeme vyjádření k postupu výstavby cyklostezek Neředín – Topolany, 

Topolany – Ústín , Topolany – Hněvotín. Automobilový provoz zesiluje, pohyb 

cyklistů a chodců po úzkých vozovkách je nebezpečný.  V říjnu došlo ke 

smrtelnému zranění cyklisty ve směru od Olomouce.  

 

 

 

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

prosíme občany o  nahlášení na detašovaném pracovišti nebo členům komise.  

 

 

 

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Termín příští veřejné schůze – úterý 2. 11. 2021 v 18, 30 hod.  

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

 

 

 

 

Zapsala: Eva Vařeková                              Ověřila: Dagmar Poláková 

    

 

 

 

 

 


