Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1. 11. 2010
I. Zahájení
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hodin
dne 1. 11. 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: členové MP, Policie ČR 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 14. 10. 2008 Magistrát města Olomouce požádal o spolupráci při zjišťování havarijního
stavu dřevin na veřejně přístupných plochách. Komise podala informaci o přestárlých – zplanělých
jabloních v areálu Základní školy profesora Matějčka na ulici Svatoplukova. Větve s odpadávajícím
ovocem zasahují hluboko nad chodník. Komise sděluje, že k dnešnímu dni nedošlo k odstranění
havarijního stavu a k provedení nápravných opatření.
IV.2. Dne 2. 8. 2010 komise upozornila na nedostatečný odtok povrchové vody v období častých
dešťů na ulici Křelovská. Pravděpodobně je příčinou zanesená kanalizace. V současné době nebyl
stav kanalizace posouzen ani zjednána náprava.

V. Nové záležitosti
V.1. KMČ byla upozorněna uživateli hrací plochy Křelovská na nedostatečný svoz odpadků z košů
a na poškození víceúčelových branek. Komise navrhuje v době zimního období opravu branek

Majetkoprávní záležitosti:
1. KMČ projednala žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 4m2
v k.ú. Řepčín pro účely rozšíření zázemí rodinného domu manželů Zouharových na ulici Řepčínská.
Komise s pronájmem souhlasí a nemá připomínek.
•

Různé

KMČ upozornila přítomné zástupce Městské policie a Policie ČR na stání motorových vozidel na
chodnících.

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 ve 20:00 hodin. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hodin,
v pondělí 6. 12. 2010 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

Zápis schválil: Miroslav Strouhal

