
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26
Topolany

Č. 3 / 2022 02. 03. 2022 / 12:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Michal Dvořák, strážník MP, Koutná Marta, Koutná Martina, Crhounek Martin

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Nebyly vzneseny požadavky k Městské policii

03 Vystoupení hostů

Přítomní hosté se po seznámení s dopisem investičního odboru zajímali o plánovanou výstavbu chodníku na ul.
Bílkova, který povede kolem jejich nemovitostí. Plán předpokládané výstavby a oznámení o kácení stromů bylo
zveřejněno ve vývěsce. Připravuje se výběrové řízení na realizaci akce, předpoklad zahájení květen 2022.
Podrobnější informace je možné získat na odboru investic. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavkyZápis č. 62/2021 ze dne 07. 12. 2021: zimní údržba - VyřešenéZápis č. 62/2021 ze dne 07. 12.
2021: kanalizace - PředánoZápis č. 1/2022 ze dne 02. 01. 2022: estetizace - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Chodníkovné

- navrženo zalití spár na vozovce ul. Nedbalova a Br. Čapků, naceněno Technickými službami, kalkulace cca 75
tis. z celkové částky chodníkovného 150 tis. Zbývajících 75 tis. je možné převést do estetizace na výstavbu
parkoviště u Moravského gruntu. 
hlasování - 5 pro  - schváleno
 
A. Koutková navrhuje neopravovat vozovku a celou částku chodníkovného předat  jiné komisi, která má více
vadných chodníků - hlasování 4 pro - neschváleno
 

05.2 finance - návrhy členů

A. Koutková ve spolupráci s I. Proseckou navrhuje  - zaplatit dvě seče navíc na hřišti, případně zjistit stav



obecních sekaček a najít někoho, kdo hřiště poseče - přislíbeno odborem sportu
- zajistit opravu lavičky u informační tabule na křižovatce a provést nátěry laviček "pod třešněmi
- zakoupení radaru
- příspěvek na kastrování koček - nesouhlasné stanovisko odboru životního prostředí
- úklid dřevěného přístřešku na hřišti, odstranění okenic a jeho otevření  - hlasování - pro 2, neschváleno
J. Roubalíková upozorňuje na špatný stav lavičky na hřišti - pověřena zjištěním závad na hřišti a jejich
zdokumentováním, 
další návrhy členů
- výsadba keřů před školou
- nalajnování hřiště
- rekonstrukce zábradlí u potoka - v loňském roce zajišťovala A. Koutková, oslovená firma nereagovala. 
Předsedkyně jednala letos s Povodím Moravy o možnosti realizace, proběhne místní šetření.
A. Koutková požaduje pověření k jednání s odborem městské zeleně.  Komise žádá o  průběžné informace o
jednání a součinnost s komisí. 
 

05.3 estetizace

Výstavba parkoviště u Moravského Gruntu - proběhlo výběrové řízení
Předání a převzetí staveniště  2. 5. 2022, zahájení stavebních prací do  týdne od tohoto data.
Dokončení díla: první polovina června 2022.
Zhotovitel stavby: PRESBETON Nova, s.r.o.,

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Ukliďme Česko

Brigáda proběhne 2. dubna, organizuje KMČ, hasiči a senioři. Zajistí Vařeková

08.2 Pomoc Ukrajině

D. Poláková navrhuje nabídnout bývalou školu k provizornímu ubytování - komise nemá volné prostory, nájemní
smlouvu na  třídu má Klub seniorů a tělocvična je v soukromém nájmu /Půrová, Křičková/. Komise nemůže
přispět do finanční sbírky, pomoc zajišťuje magistrát. Místní hasiči se zapojili přípravou evakuačního střediska
na Tererově náměstí a budou i nadále pomáhat podle požadavků odboru ochrany - za jejich pomoc děkujeme. 

08.3 Oslavy hasiči

Sbor dobrovolných hasičů oslaví v letošním roce 80 let od založení,  k výročí se připravuje oslava  - termín 4.
června. Součástí oslav bude i program pro děti, byla nabídnuta spoluúčast Herničce. Finanční příspěvek bude
dohodnut na příští schůzi. 

08.4 Velikonoce

Klub seniorů připravuje jako v minulém roce provést velikonoční výzdobu v okolí bývalé školy, o pomoc byla
požádána J. Roubalíková - Hernička. Do výzdoby se mohou zapojit všichni občané.

08.5 Termín schůze

Termín příští veřejné schůze je 5. 4. 2022 v 18,30 hod. v kanceláři detašovaného pracoviště v býval škole. 
Podněty k jednání mohou občané podat také elektronicky na kmc26@olomouc.eu



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Eva Vařeková

Zapsal/a:
Eva Vařeková

Ověřil/a:
Dagmar Poláková


