
 

 

                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z jednání komise 2. 11. 2021.       

                                                                                                                      

Přítomni:                                                                                                   

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

Stodůlka Václav, Eva  Vařeková, předsedkyně                                        

Omluveni: Pospíšil Mojmír,  Vilímec Dušan ml.    

Hosté: Bc. Půrová Jana, Teimer Dalibor, Chochola Martin, Chocholová Jolana, 

ing. Crhounek Martin 

Městská policie – strážník MP omluven 

Jednání je nahráváno pro potřeby komise a Alenou Koutkovou 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu – Poláková 

Došlá pošta: veřejné projednání strategie kultury  

Různé: 

- - Finance, plánované  na opravu zábradlí, která se nepodařila realizovat, budou 

ZAPŮJČENY komisi Tabulový vrch a  VRÁCENY k použití v příštím roce.  

- - na ul. U parčíku byla ukradena popelnice na papír – nahlášeno Technickým 

službám 

- - poškozená značka na ul. Třešňová byla opravena 

- - A. Koutková požaduje přeposílání pošty 

- -  s odd. sportu dohodnuto navýšení sečí podle aktuální potřeby nad rámec 

sečení TS 

- - J. Roubalíková požaduje přítomnost Policie ČR  na jednání komise k řešení 

dopravní situace, pozvání  odmítla zajistit, navrhla postoupit úkol předsedkyni.                                                                                                     

- - A. Koutková požaduje zapůjčení radaru a vážení kamionů. Umístění radarů a 

smysl měření rychlosti bez možnosti vybírat pokuty neuvedla. Situace byla již 

několikrát vysvětlena strážníkem MP.  

- - proběhla diskuse o nutnosti cyklostezek, je problém s majiteli pozemků,      

Bc. Půrová poučila komisi o jednoduchosti vyvlastnění pozemků 

- - A. Koutková navrhuje odvolání Martina Majora jako garanta komise.   



 

Požadavky z minulých schůzí: 

- 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 -  požadavek byl postoupen k prověření  Moravská vodárenská , 
a.s.:  K vyústění dešťové kanalizace v Topolanech. Toto je záležitostí povodí 

Moravy. Vesměs všechny výustě jsou zaneseny splachem z polí . A výška hladiny 

je již výš než má být. Dále jsou zarostlé vegetací a jejich vyčištění tlakovým 

vozem není efektivní. Pokud dochází ke kapacitnímu plnění v době dešťů, je to v 

důsledku výše uvedeného problému, který se musí v první ředě řešit  vyčištěním 

koryta vodoteče. Nánosy splachu jsou cca 60cm v celé délce. 
Vyčistění přislíbeno do 15.11.2021. 
  

Požadavky a příspěvky hostů: 

- - p. Jolana Chocholová  požádala o proplacení karimatek pro cvičení jogy 

    hlasování 3 pro, 3 nehlasovali, ke schválení nutných 5 hlasů -  neschváleno 

- - Bc. Půrová vysvětlila komisi  význam cvičení jogy. Cena  požadovaných 

karimatek je 649,- x 11 ks. V. Stodůlka se nabídl, že karimatky zaplatí,             

Bc. Půrová  přispěje polovinou částky. Třída ke cvičení je zapůjčena bezplatně, 

vytápění je hrazeno magistrátem.  

- - p. Teimer se sešel  s ekonomickým náměstkem. Informoval komisi, že bylo 

možné se do 30. 9. odvolat proti navýšení daně z nemovitostí. / Tato informace 

byla následně předsedkyní u náměstka ing. Bačáka prověřena a  NENÍ 

PRAVDIVÁ. Navýšení daně  bylo  schváleno na jednání zastupitelstva  6. 9 

2021 za město jako celek, pro jednotlivé městské části nebyly možné vyjímky, 

připomínkování komisí by nemělo na rozhodnutí zastupitelstva vliv. / 

Rovněž  informace p. Teimera, že každá komise má k dispozici jinou částku, 

není pravdivá. Částky na provoz, estetizaci a chodníkovné jsou pro všechny 

komise stejné. Rozdíl je v položkách za investice. Investice pro Topolany 

v posledních letech  – hasičská zbrojnice, projekt chodníků U sv.Jana, Bílkova 

kolem kaple. Realizace chodníků je v jednání, investice na příští rok bude 

schvalovat zastupitelstvo v prosinci.  

- - p. Teimer dále informoval komisi, že jednal s místostarostou Hněvotína         

o možnosti připojit Topolany k Hněvotínu. Jedná se o soukromou iniciativu, bez 

vědomí komise.  

 

Nové požadavky: J. Roubalíková navrhuje požádat magistrát o součinnost 

s Krajským úřadem k zajištění bezpečnosti na silnici 448.  



        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Termín příští veřejné schůze – úterý 7. 12. 2021 v 18, 30 hod.  

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

nebo jednotlivým členům komise.  

 

 

 

Zapsala: Eva Vařeková                              Ověřila: Dagmar Poláková 
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