
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26
Topolany

Č. 1 / 2022 02. 01. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Eva Vařeková, Dagmar Poláková, Alena Koutková ml., Václav Stodůlka, Dušan Vilímec ml.,
Jana Roubalíková, Mojmír Pospíšil, Bc. Irena Prosecká

Omluveni:

Hosté: Koutek Roman
Dvořák Michal, strážník MP

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

došlá a odeslaná pošta
různé 
diskuse

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

V sadu "pod třešněmi"  bylo  zničeno několik  bidýlek  pro ptáky a dochází zde k odhazování odpadků
/plechovky, lahve/. Se strážníkem MP bylo dohodnuto, že navštíví ubytovnu na  ul. Nedbalova a stížnost
projedná.   

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Usnesení:
 ZIMNÍ ÚDRŽBA - Nedbalova 8 /před bývalou školou/ - uvedený úsek chodníku je zařazen do plánu zimní
údržby, Nedbalova 24, 26, 28, - podnět na zařazení nově zbudovaného chodníku do zimní údržby bude
projednán při nejbližší změně operačního plánu zimní údržby.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05 Projednávané záležitosti

1. Proběhla diskuse o rozpočtu komise pro rok 2022.  Členové podali návrhy, které budou upřesněné podle
vysoutěžené částky na zhotovení parkoviště u Gruntu. Podle schváleného rozpočtu  má komise k dispozici 300
tis.  - estetizace, 150 tis. opravy a údržba chodníků a vozovek, 115 tis. provozní výdaje, + vrácená půjčka KMČ
Tabulový vrch 185 tis.
 
2. Podle schváleného rozpočtu investic je pro letošní rok plánovaná výstavba chodníků na ul. U sv. Jana a
Bílkova /kolem kaple/. 
 
3. M. Pospíšil zajistí úpravu sáňkovací dráhy "pod třešněmi" - úklid a odstranění překážky, náletového keře a
provazové zábradlí k snadnějšímu stoupání do svahu.



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 estetizace

 Požadujeme zajistit výběrové řízení na vybudování parkoviště ul. Nedbalova. Stavební povolení vydáno
společně s chodníkem ul.Nedbalova - realizace 2021

08 Obecné informace

Termín příští veřejné schůze je 1. 2. 2022 v 18, 30 hod. v kanceláři detašovaného pracoviště v bývalé škole. 
Podněty k jednání mohou občané podat také elektronicky na kmc26@olomouc. eu

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Eva Vařeková

Zapsal/a:
Eva Vařeková

Ověřil/a:
Dagmar Poláková


