Komise městské části č. 22 – Olomouc-Řepčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4. 10. 2010

I. Zahájení
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod. dne
4.10.2010 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,

přítomna

Dr. Miroslav Skácel, KSČM,

nepřítomen

Ing. Bedřich Dosoudil, Strana zelených,

nepřítomen

Luděk Mrákava, KMČ,

přítomen

David Grygárek, KMČ,

přítomen

Martin Grygárek, KMČ,

přítomen

Dále byli přítomni členové městské policie a občané místní části.

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

IV. Otevřené body
V. Nové záležitosti
V. 1. Odbor vnějších vztahů a informací požádal KMČ o návrh na pojmenování nově vznikající
slepé ulice kolmé na ulici Na Zahrádkách. Komise navrhla názvy v následujícím pořadí:
Malá
Na Malém
Kusá
Na Poli
Za Humny.
V. 2. KMČ obdržela z Magistrátu města Olomouce, odbor dopravy, oddělení městské hromadné
dopravy, návrh na změnu intervalu odjezdu autobusové linky číslo 18 směr Tržnice – Skrbeň
v pracovní dny (spoj, který v současnosti vyjíždí ve 12:41 ze zastávky Horka posunout na 12:55,
zastávka Tržnice – ze současného stavu 12:23 na 12:37).
Komise se změnou odjezdu autobusu městské hromadné dopravy, která je na základě požadavku
rodičů dětí základní a mateřské školy v Horce nad Moravou, souhlasí a nemá připomínek.

Majetkoprávní záležitosti:
1. KMČ projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. A souhlasí s pronájmem či prodejem
pozemku p.č. 1000/2 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Řepčín, který je v majetku
statutárního města Olomouce. Žádost o sdělení je vedena pod č.j. SMOl/Maj/22/3846/2010/To ze
dne 21.9.2010. Prodej pozemku je za účelem výstavby nové kioskové trafostanice.
2. KMČ projednala žádost pana Šišmy a souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1026/2 ostatní plocha o
výměře 37 m2 a 1029/32 zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. Řepčín, podél chodníku ulice
Svatoplukova, který je v majetku statutárního města Olomouce. Žádost o sdělení je vedena pod
č.j. SMOl/Maj/22/4171/2010/Čí ze dne 6.9.2010.
•

Různé

Občané místní části upozorňují KMČ na nepořádek v okolí cesty spojující ulici Křelovskou s
Globusem. V letních měsících byl proveden úklid a opět dochází k tvoření „černých“ skládek. KMČ
s tímto faktem seznámila zástupce městské policie.

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
1.11.2010 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

Zápis vytvořil: Ing. Jaromír Kunát
Zápis schválil: Miroslav Strouhal

