Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
7. 6. 2010
I. Zahájení
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod. dne
7. 6. 2010 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

II. Prezence
Předseda zahájil schůzku za přítomnosti:
Předseda:

Miroslav Strouhal, ČSSD,

přítomen

Členové:

Ing. Jaromír Kunát, KDU-ČSL,

nepřítomen

Zdeňka Hrbáčková, KSČM,

omluvena

Dr. Miroslav Skácel, KSČM,

přítomen

Ing. Bedřich Dosoudil, Strana zelených,

nepřítomen

Luděk Mrákava, KMČ,

přítomen

David Grygárek, KMČ,

omluven

Martin Grygárek, KMČ,

přítomen

Dále byli přítomni: Mgr. Svatopluk Ščudlík, Ing. Jiří Rozbořil, členové MP a občané městské části.

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

IV. Otevřené body
IV.1. Dne 4. března 2010 bylo podáno z odboru vnějších vztahů a informací upozornění na odbor
dopravy ve věci dopravní situace v ulici Řepčínská. KMČ od odboru dopravy neobdržela vyjádření.
IV.2. Komise se shodla na nutnosti dořešit problém kanalizační šachty v prostoru hrací plocha
Křelovská.

V. Nové záležitosti
V.1. Obyvatelé ulice Křelovská seznámili komisi s problémem nedostatečného odtoku povrchové
vody v období častých dešťů. Byla prokopána odtoková drážka za účelem trativodu. Došlo
k obnažení plynového potrubí a jeho podemletí. Komise doporučuje celkové posouzení stavu
kanalizace (zanesení, čištění) na ulici Křelovská a zjednání náprav.

V.2. 1. 10. 2007 KMČ vyslechla stížnost občanů ulice Máchova, doloženou dopisem pro Krajský
úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí, s tím, že o výsledcích jednání budou občané
Máchovi ulice komisi průběžně informovat. Jde o záležitost týkající se úzkého okruhu občanů
bydlících v bezprostřední blízkosti Moravských železáren a vyjádření ke stavu životního prostředí
je na rozhodnutí Krajského úřadu Olomouc. Komise se shodla, v poměru 6 : 1, do celé záležitosti
nezasahovat.
Výše uvedenou problematiku přiblížil Mgr. Svatopluk Ščudlík.

Majetkoprávní záležitosti:
1. KMČ byla požádána dopisem majetkoprávního odboru ze dne 31. 5. 2010 o sdělení stanoviska
k pronájmu, prodeji části pozemku parc. č. 999/4 ostat. pl. o výměře 250 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc, za účelem zřízení a užívání odstavné a manipulační plochy společnosti TECHNO.
Komise s pronájmem, prodejem pozemku souhlasí a nemá připomínek.
2. •

Různé

Občané upozornili na prorůstající zeleň (okrasná tráva) v ulici Křelovská, která zasahuje do
chodníku. Komise situaci prošetří a zajistí nápravu.
Projev vandalství – na ulici Svatoplukova rozbité sklo na vývěsní skříni Magistrátu města
Olomouce. Komise skutečnost oznámila městské policii.
Byla vyslechnuta kritická slova občana, ač neopodstatněná, na práci Magistrátu města Olomouce.
Na probíhající stavební práce v ulici Řepčínská, za kaplí Svatého Isidora, komise neobdržela
rozhodnutí.
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 19:40 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hod., dne
12. 7. 2010 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

Zápis schválil: Miroslav Strouhal

