Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
13. 7. 2009
I. Zahájení
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod. dne
13.7. 2009 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

II. Prezence
Předseda zahájil schůzku za přítomnosti:
Předseda:
Miroslav Strouhal, ČSSD,
Členové:
Ing. Jaromír Kunát, KDU-ČSL,
Zdeňka Hrbáčková, KSČM,
Dr. Miroslav Skácel, KSČM,
Ing. Bedřich Dosoudil, Strana zelených,
Luděk Mrákava, KMČ,
David Grygárek, KMČ,
Martin Grygárek, KMČ,
Dále byli přítomni občané městské části Řepčín.
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III. Schválení zápisu z minulého jednání
III. Předseda rozdal zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen.

IV. Otevřené body
IV.1 KMČ upozorňuje na poškození železničního přejezdu na Balbínově ulici. Nebezpečné výtluky
ohrožují provoz a zvyšují riziko nehodovosti.
IV.2 Na základě upozornění občanů městské části Řepčín, KMČ navrhuje posoudit vybudování
přechodu pro chodce na křižovatce Máchova - Řepčínská. Přechod by vytvořil bezpečnější přístup
k autobusové zastávce umístěné u restaurace Moravská hospoda.
IV.3. Komise byla upozorněna na nezabezpečený otvor kanalizační šachty v prostoru hrací plocha
Křelovská. Občané zde do šachty odhazují odpadky a dochází k ucpání a zamezení průtoku odpadní
vody. Komise navrhuje otvor opatřit kanalizačním poklopem. KMČ jednohlasně odsouhlasila
opravu z finančních prostředků komise.

V. Nové záležitosti
VI. Majetkoprávní záležitosti:
VI. l. Dne 4. 8. 2009 byla KMČ doručena žádost pana Šišmi k prodeji části pozemku parcela č.
938/2 za účelem zřízení parkovacího stání. K žádosti pana Šišmi vyslovila komise jednohlasné
zamítavé stanovisko.
Vyjádření KMČ k žádosti pana Šišmi ze dne 24. 6. 2009 Čj.SmOl/Maj/22/3120/2009/Čí: o
pronájem části parcely č. 938/2 trvalý travní porost o výměře cca 100 m2 za účelem zřízení
parkovacího stání (pro 7 automobilů). KMČ jednohlasně nesouhlasí s pronájmem, neboť se dá
předpokládat, že prostorami povede v budoucnosti veřejná komunikace na nově zřizované stavební
parcely. Pak by mohly nastat problémy s výše uvedeným pozemkem.

Různé
KMČ zpracovala a schválila návrh na realizaci investic zajišťovaných prostřednictvím Statutárního
města Olomouce v území městská část Řepčín na rok 2010.

VI. Úkoly
VII. Program příští schůze
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Zahájení
Řešení místních problémů se zástupci městské policie
Schválení zápisu z minulé schůze
Projednání aktuálních informací
Připomínky občanů
Ostatní
Závěr

VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 20:00 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hod.,
dne 3. 8. 2009 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

Zápis schválil: Miroslav Strouhal

