
Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

12.7.2010 
  

  

I.  Zahájení 
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod.,             
dne 12. 7. 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,                    přítomen  

                        Zdeňka Hrbáčková, KSČM,                         nepřítomna  

                        Dr. Miroslav Skácel, KSČM,                        nepřítomen  

                        Ing. Bedřich Dosoudil, Strana zelených,      nepřítomen  

                        Luděk Mrákava, KMČ,                                 nepřítomen  

                        David Grygárek, KMČ,                                přítomen  

                        Martin Grygárek, KMČ,                                přítomen 

Dále byli přítomni členové MP a občané místní části. 

  

III. Schválení zápisu z minulého jednání 
III.1. Předseda rozdal zápis z minulého jednání. Zápis bude schvalován na příští schůzi komise, 
neboť členové nebyli přítomni v nadpoloviční většině.  

IV. Otevřené body 
IV.1 Na základě požadavku komise bylo dokončeno prořezání a vyčištění svahu kolem spojovací 
cesty Křelovská - Globus. 

IV.2 Přítomní obyvatelé ulice Máchova, na jednání komise sdělili skutečnost, že po dobu více jak 
půl roku je poškozená (propadnutá) vozovka před domem Máchova 33. Za deštivého počasí se před  
domy tvoří kaluže, které následně poškozují za automobilového provozu fasádu okolních domů. 

 

V. Nové záležitosti 
V.1 KMČ bere na vědomí Oznámení veřejnou vyhláškou týkající se stavby „Vnitřní cementová 
výstelka ocelového potrubí zásobovacího řadu DN 700, úsek VDJ Křelov – MO (měrného objektu) 
Svatoplukova“, kterou bude provádět Vodohospodářská společnost Olomouc. Akce je vedena pod 
čj. SMOl/ŽP/55/8563/2010/Sk.  
 

      



Majetkoprávní záležitosti: 
 

1. KMČ byla požádána dopisem čj. SmOl/Maj/22/2308/2010/Výs ze dne 16.6.2010 o 
vyjádření k pronájmu majetku statutárního města Olomouce, část pozemku p.č. 933/2 a část 
pozemku p.č.933/3 panu Lačnému. Jedná se o pozemky, které umožňují přístup dalším 
majitelům sousedních parcel z veřejného prostoru na jejich pozemek. V současné době se 
nachází na těchto parcelách hrací plocha Křelovská s pískovištěm a hracími prvky. Komisi 
není známo jak dalece bude tato zeleň panem Lačným využívána a zatěžována.  Z tohoto 
důvodu KMČ  pronájmem nedoporučuje a nepovažuje za vhodné přejíždění motorovým 
vozidlem po trávníku hrací plochy Křelovská.  

2. KMČ byla požádána dopisem čj. SmOl/Maj/22/3314/2010/Výs ze dne 22.6.2010 o 
vyjádření k prodeji popřípadě pronájmu majetku statutárního města Olomouce, části 
pozemku p.č.933/3 manželům Jelínkovým. KMČ se domnívá, že pod pozemkem jsou 
vedeny inženýrské sítě – odvodňovací kanál z ulice Křelovská. Pokud tomu tak není a 
nebude, komise souhlasí s pronájmem, prodejem a nemá připomínek.  

  

•€€€€€€€€ Různé  

Občané Řepčína, kteří jsou členy občanského sdružení Zdravý Řepčín, informovali o vzniku 
sdružení a zájmu přispívat ke zlepšení životního prostředí této lokality.  

  

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 2. 8. 2010 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 

 

 

 

  

Zápis vytvořil: Ing. Jaromír Kunát 

Zápis schválil: Miroslav Strouhal  


