
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26
Topolany

Č. 9 / 2022 05. 09. 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: Kateřina Řezníčková, Mgr. Pavla Poláková,  Dušan Vilímec st.                                             
ing. Přibylová Helena, odbor městské zeleně
ing. Slatkovská Radka
Michal Dvořák, strážník MP

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

A. Koutková požádala o častější kontroly v ul. Br. Čapků, kde řidiči nedodržují 30 km rychlost. 

03 Vystoupení hostů

Mgr. Pavla Poláková vznesla dotaz na  vybudování parkovacích míst na ul. Nedbalova.  Zařazení  parkovacích
zálivů  do dlouhodobého investičního plánu je nereálné. Kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů jsou přednější
cyklostezky.   Parkovací místa jsou v plánu, budovala by se však z financí, které má komise k dispozici /provoz,
estetizace/ a byla  by  rozložena na více roků podle objemu přidělených financí.  Parkoviště by se nemělo stavět
kvůli tomu, aby se zajistilo parkování vybraným soukromým osobám, ale pro náhodné návštěvníky, aby nebránili
v provozu na vozovkách. V současné době je k dispozici parkoviště u Moravského gruntu, vybudované z
prostředků na estetizaci.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

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
Zápis č. 7/2022 ze dne 12. 07. 2022: Investice - V realizaci
Zápis č. 7/2022 ze dne 12. 07. 2022: sečení workout - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 Studie revitalizace biocentra a příměstské zeleně

Magistrát města, odbor městské zeleně nechal, udajně na žádost občanů, zpracovat studii revitalizace biocentra
"pod třešněmi".  O zpracování studie byla komise informována až dodatečně. Studie byla představena na
výrobním výboru 31. 8. zpracovatelkou studie ing. Slatkovskou na MmOl, jednání se zúčastnila za KMČ E.
Vařeková, A. Koutková ml. a Bc. I. Prosecká. Na jednání  komise ing. Slatkovská  popsala současný stav území



a představila koncept návrhu jeho další kultivace a revitalizace. Členové komise upozornili na současné
problémy se sečením trávy.  Termín realizace je závislý na finančních možnostech města. 

05.2 Vrba na hřišti

Ořez vrby má Povodí Moravy v plánu v letošním roce.

05.3 Zábrana na mostku u hřiště

D. Vilímec navrhl typ sklápěcího sloupku, který bude umístěn na mostku, aby se zabránilo projetí těžkých
vozidel. Cena cca 4 tis.. 
Hlasování 5 pro, 2 se zdržely - schváleno
 

05.4 Sečení břehů potoka

Část břehů volně přístupná byla posečena. 

05.5 Kontejner na kovy

Kontejner na drobný kovový odpad byl umístěn na stanovišti u Moravského gruntu

05.6 Chodníkovné

Bylo požádáno o nacenění předlažby chodníků ve vjezdech Nedbalova 4 a 10. Předpokládaná cena cca 45 tis. 
Hlasování 6 pro, 1 se zdržela, schváleno

05.7 Výstavba chodníku - investice

Požadavky občanů na ul. U sv. Jana byly projednány s investorem. Vchod do kaple bude řešen dodatečně,
bude zde kvůli kořenům lip místo chodníku  rošt. Napojení na zastávku autobusu na křižovatce nebylo povoleno
/pozemek kraje/. Problematické je napojení odpadu v potoce. Chodník kolem parčíku je nutný, aby mohlo být
zřízeno místo k přecházení, které musí být z chodníku na chodník. 

05.8 Tráva v chodníku

Tráva v chodníku před bývalou školou byla TS odstraněna.

05.9 Boží muka - poškození

Boží muka  u p. Marie na ul. U sv. Jana byla poškozena. Upadený kamenný křížek byl uložen v bývalé škole.
Škoda byla zdokumentována a nahlášena na majetkoprávní odbor magistrátu. Oprava byla přislíbena na příští
rok. Náletový keř  /a keř před školou/ odstranil D. Vilímec ml. 

05.10 Správa nemovitostí

Správou nemovitostí byla provedena kontrola elektroměrů. Zateplení budovy je plánováno - 2027 projekt, 2028
realizace. Oprava dešťové kanalizace z budovy školy je plánovaná na příští rok 

05.11 Hřiště

Po jednání V. Stodůlky s odborem sportu a místním šetření je přislíbeno nalajnování hřiště, oprava ochranných
sítí, oprava desky na tenis. Ostatní opravy / nátěry stolů na ping pong, prasklina v asfaltu/ je nutné zajistit za
prostředky komise. Opravy sloupků na síť objedná  V. Stodůlka. 

05.12 Parkovací zálivy Nedbalova

D.  Poláková zajistila předběžně projektanta a geodeta. Projektant požaduje kontrolu kanálů a geodetické
zaměření.  O dalším postupu nebyla shoda, bude upřesněno elektronicky. 
 

05.13 Finance



Zbývající finance - návrhy rozsvěcení stromku, ohňostroj, adventní koncert v kapli - bude upřesněno
elektronicky. Komise byla seznámena s fungováním komisí po volbách. Do 25 dní po volbách musí zasednout
nové Zastupitelstvo, které jmenuje Radu města. Nová Rada rozhodne, zda stávající komise tímto datumem
končí, nebo bude na omezenou dobu prodloužena její činnost. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Příští veřejná schůze se koná v úterý 4. 10. 2022 v 18,30 hod. v kanceláři detašovaného pracoviště v bývalé
škole. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Eva Vařeková

Zapsal/a:
Eva Vařeková

Ověřil/a:
Dagmar Poláková


