
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26
Topolany

Č. 8 / 2022 09. 08. 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, Martin Crhounek,  Roman Koutek
strážník MP Michal Dvořák

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Strážník MP byl upozorněn na drobné krádeže v zahrádkách, byly dohodnuty častější kontroly

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Investice - cyklostezka a novostavba chodníku směr Hněvotín - Předáno
sečení workout - Předáno

Starší požadavky

Zápis č. 4/2022 ze dne 05. 04. 2022: Udržba hřiště - Předáno
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: ořez tůjí a keřů - Předáno
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: Sečení hřiště - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 parkovací zálivy

Byla projednána a schválena možnost zpracování projektu na parkovací zálivy na ul. Nedbalova podle
Dopravně územní studie, zpracované v r. 2012.   Může být financováno z rozpočtu KMČ - předsedkyně
požádána o  písemné potvrzení MMOl. Z důvodu nedostatku financí úkol přechází do příštího roku. 

05.2 zábradlí u potoka

Zábradlí bylo podle požadavku Povodí Moravy  smontované z dílů, aby bylo možné je rozebrat. Je potřeba



sledovat stav zabetonování trubek. 

05.3 sečení workout

Loňský požadavek na sečení nebyl zařazen do pasportu, letos byl požadavek obnoven. Sečení je prováděno
pouze po domluvě s firmou nad rámec jejich smlouvy. A. Koutková řešila situaci s odborem sportu. 

05.4 zeleň

Podle požadavku komise byly ořezány  keře a vykáceny smrky na ul. Nedbalova. Majitelky nemovitosti
Nedbalova 24 jednají s majetkoprávním odborem o pronájmu zahrádky. 

05.5 vrba na hřišti

Ořez vrby u potoka na hřišti musí provádět Povodí Moravy - vlastník pozemku. Podrobnosti ořezu zjistí A.
Koutková

05.6 Zábrana na mostku u hřiště

Mostek za hřištěm není vhodný pro těžší auta, navrženo umístění zábrany. Cenu a umístění skládacího sloupku 
prověří D. Vilímec ml. 

05.7 sečení břehů potoka

Povodí Moravy bylo požádáno o sečení břehů potoka Stouska.  

05.8 kontejner na kovy

Byl předán požadavek na nový konterjner na kovový odpad k umístění na ul. Nedbalova u Moravského gruntu. 

05.9 vouchery  pro důchodce

Důchodci nad 60 let si mohou požádat o vouchery  na 500,- Kč k využití na kulturu a volnočasové aktivity.
Podrobější informace zveřejněny ve vývěsce a v Radničních listech. 

05.10 chodníkovné

Bude prověřena možnost opravy vjezdu Nedbalova 10.

05.11 chodník U sv. Jana

Probíhá výstavba, manželé Kopovi budou o svých námitkách jednat s odborem investic. 

05.12 zapůjčení stolů a lavic

Roman Koutek požádal o zapůjčení stolů a lavic. Schváleno. 

05.13 hřiště

Jsou zapotřebí drobné úpravy - oprava sloupků na síť, kladiny, opravy plotových zábran. Možnosti oprav a
údržby projednat s odborem sportu, požádat o kontrolu na místě. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky



08 Obecné informace

Příští veřejná schůte se koná v pondělí 5. září 2022 v 18.30 hod.  v kanceláři detašovaného pracoviště v bývalé
škole. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 23. 08. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Eva Vařeková

Zapsal/a:
Eva Vařeková

Ověřil/a:
Dagmar Poláková


