
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26
Topolany

Č. 6 / 2022 15. 06. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: ing. Crhounek Martin, Řezníčková Kateřina
Michal Dvořák, strážník MP

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Nebyly vzneseny žádné požadavky k Městské policii

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

ořez tůjí a keřů - Předáno
Sečení hřiště - Předáno

Starší požadavky

 
Zápis č. 4/2022 ze dne 05. 04. 2022: Udržba hřiště - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 chodníkovné

Navýšení částky na zalití spár ve vozovce ul. Nedbalova o 26.160,- .

05.2 výstavba chodníků U sv. Jana a Bílkova - investice

Práce budou započaty v červenci, zástupce firmy požádal komisi o spolupráci s výběrem místa k uskladnění
materiálu - dlažba, sypký materiál. Navrženo nové parkoviště u Gruntu, další místa po dohodě.

05.3 poškozený poklop



Poklop na vodovodní šachtě před bývalou školou, poškozený Technickými službami při výměně písku v
pískovišti byl opraven. 

05.4 sečení trávy

Interval sečení je 5 týdnů. Na dotaz A. Koutkové odpověděl Bc. Hala, mimořádné seče hřiště podle aktuální
potřeby zajistí z rozpočtu odboru sportu.
Děkujeme místním zemědělcům M. Pospíšilovi, ZD Hněvotín a Romanu Koutkovi za sečení polních cest. 

05.5 podklady do magazínu

Zprávu  o činnosti komise do připravovaného magazínu Měníme Olomouc zpracovala předsedkyně, členové
komise neměli připomínky. 

05.6 dětské hřiště

Komise obdržela nabídku na vybavení dětského hřiště na ul. U parčíku. Budou  prověřeny podmínky, je nutný
souhlas vlastníka pozemku /město/. 

05.7 investice

Odbor investic připravuje návrh rozpočtu na r. 2023,  navržena cyklostezka na Hněvotín. Bude prověřeno, které
další akce z minulých let byly požadovány. 

05.8 zeleň

A. Koutková informovala o  jednání na odboru zeleně. Navržena úprava živého plotu na  ul. Bílkova, výsadba
keřů před bývalou školou, realizace je možná až v příštím roce. 
 

05.9 studie příměstské zeleně

Připravuje se studie obnovy příměstské zeleně - "pod třešněmi" - ošetření stávající zeleně, odstranění
poškozených a invazivních dřevin, komisí  navržena úprava dráhy na sáňkování, úprava špice na začátku sadu. 

05.10 zábradlí u potoka

Byla vystavena objednávka na opravu zábradlí, bylo zadáno do výroby, odstranění starého zajistí hasiči. 

05.11 nátěry laviček

Natřeny lavičky před školou - Technické služby a "pod třešněmi" - A. Koutková. Klub seniorů se zapojí do nátěrů
dalších laviček akcí "Babičky natírají lavičky". 
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Příští veřejná schůze se koná 12. 7. 2022 v 18,30 hod. v kanceláři detašovaného pracoviště v bývalé škole. 



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 23. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Eva Vařeková

Zapsal/a:
Eva Vařeková

Ověřil/a:
Dagmar Poláková


