
Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

2.3.2009  
  

I.  Zahájení 
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod. 
dne 2.3.2009 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 

  

II.  Prezence 
Předseda zahájil schůzku za přítomnosti: 

Předseda:        Miroslav Strouhal, ČSSD,                             přítomen 

Členové:         Roman Peterka, ODS,                                   nepřítomen  

                        Ing. Jaromír Kunát, KDU-ČSL,                    přítomen  

                        Zdeňka Hrbáčková, KSČM,                         přítomna  

                        Dr. Miroslav Skácel, KSČM,                        omluven 

                        Ing. Bedřich Dosoudil, Strana zelených,      nepřítomen  

                        Luděk Mrákava, KMČ,                                 přítomen  

                        David Grygárek, KMČ,                                přítomen  

                        Martin Grygárek, KMČ,                                přítomen 

Dále byli přítomni členové MP a občané. 

  

III. Schválení zápisu z minulého jednání 
III.1. Předseda rozdal zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen. 

  

IV. Otevřené body 
  

IV.1  KMČ navrhuje vyčistění okolí vozovky spojující Křelovskou s Globusem, zejména úklid 
příkopu a opravu vozovky, aby byla sjízdná pro cyklisty a chodce. V současné době je velké riziko 
úrazu. Investiční zajištění u fondu oprav. 

IV.2. KMČ upozorňuje na otvor šachty v prostoru hrací plocha Křelovská. Občané do této šachty 
odhazují odpadky a dochází k ucpání a zamezení průtoku odpadní vody. Komise navrhuje otvor 
opatřit kanalizačním poklopem. 

IV.3. KMČ upozornila dne 5. 11. 2008 na propadnutí kanalizační šachty v jízdní dráze vozidel na 
ulici Řepčínská  u přejezdu  tratě Českých drah. Předáno do „Úpravy po realizaci stokové sítě“. 

 

V. Nové záležitosti 
V.1  Městská policie Olomouc předala KMČ informační dokument týkající se eliminace stání 



vozidel na rizikových místech.  

V.2  KMČ byla požádána o spolupráci ve věci oprav po výstavbě stokové kanalizace. KMČ se 
sejde dne 4.3 v 10.00 a vytipuje místa, která by se měla opravit. Podklad odevzdá předseda 
komise na MSK, odbor dopravy Magistrátu města Olomouce. Kopie „Úpravy po realizaci 
stokové sítě“ přiložena k zápisu. 

 

V.3  Odbor dopravy požádal KMČ o vyjádření k úpravě dopravního značení na ulici Horní 
Hejčínská a Řepčínská. Komise zhlédla podklad vypracovaný Radimem Hlavicou v prosinci 
2008. K navrhovaným změnám se předseda komise vyjádří osobně na odboru dopravy, 
v souladu se zajištěním bezpečného průjezdu, bez kolizních míst způsobených zaparkovanými 
vozidly. 

 

 

• Různé 

Rozhovor  s občany na téma stavebních změn a pořádku v katastrálním území Řepčín. 

  

VI. Úkoly:   

  

VII. Program příští schůze  

VII.1   Zahájení 

VII.2   Projednání problematiky týkající se zástupců městské policie  

VII.3   Schválení zápisu z minulé schůze 

VII.4   Projednání aktuálních informací 

VII.5   Připomínky občanů 

VII.6   Ostatní 

VII.7   Závěr 

  

VIII. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 19:50 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hod., dne 
6.4.2009 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 

  

  

  

  

  

  

  

Zápis vytvořil: Ing. Jaromír Kunát 

Zápis schválil: Miroslav Strouhal 


