Komise městské části č. 22, Olomouc-Řepčín - zápis z jednání 4. 4. 2011
I. Zahájení
Komise městské části č. 22, Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
hodin, dne 4. 4. 2011 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
II. Prezence
Předseda: Miroslav Strouhal, ČSSD,
přítomen
Členové: Ing. Jaromír Kunát, KDU-ČSL,
nepřítomen
Zdeňka Hrbáčková, KSČM,
přítomna
Dr. Miroslav Skácel, KSČM,
přítomen
Ing. Bedřich Dosoudil, Strana zelených, nepřítomen

Luděk Mrákava, KMČ,
David Grygárek, KMČ,
Martin Grygárek, KMČ,

přítomen
přítomen
přítomen

Dále byli přítomni: členové městské policie, policie ČR a občané městské části.
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda rozdal zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen.
IV. Otevřené body
V. Nové záležitosti
V.1. KMČ obdržela žádost o vyjádření k určení veřejných prostranství v souvislosti se záměrem
statutárního města Olomouc vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu a zákazu
žebrání na vymezených veřejných prostranstvích.
KMČ stanovila tyto lokality: prostor před obchodem potraviny Hamal - ulice Řepčínská, hrací plocha
Křelovská ve směru Nonstop Barherna u Mildy, most přes dálnici - spojovací cesta Křelovská-Globus,
park před ZŠ – ulice Svatoplukova. Přílohou zápisu je mapka se zakreslenými lokalitami.
V.2. Odbor dopravy požádal KMČ o spolupráci a vyjádření při řešení dopravní situace v ulici
Břetislavova. Na základě požadavku občanů zpracovává odbor dopravy návrh změny dopravního
značení spočívající v umístění dopravní značky „zákaz zastavení“ v prostoru od restauračního zařízení
nacházejícího s v ulici Břetislavova směrem k Mlýnskému potoku. Je otázkou, zda na levé či pravé
straně ulice.
KMČ navrhuje umístit značku B 28 „zákaz zastavení“ na levou stranu ulice ve směru jízdy – lichá
čísla. Začátek zákazu u zatravněné plochy na začátku ulice Břetislavova, konec křižovatka s ulicí
Martinova. Přílohou zápisu je mapka se zakresleným značením. Důvod - vozidla jezdí při pravém
okraji vozovky a vlevo se objíždí překážka. Před domy podél Mlýnského potoka je na vozovce
vytvořen záliv pro parkování vozidel. KMČ doporučuje doplnit dopravní značkou.
Majetkoprávní záležitosti
KMČ projednala žádost o pronájem parcely č. 404/3 ostatní plocha o výměře 250 m2 v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc, manželům Vašíčkovým, pro účely zřízení zahrádky s možností oplocení a umístění
dřevěné boudy na nářadí. KMČ s pronájmem souhlasí včetně oplocení. K umístění boudy na nářadí se
vyjádřilo 5 hlasů pro a jeden proti.
 Různé
VI. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19:45 hodin. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hodin, v pondělí
2. 5. 2011 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
Zápis schválil: Miroslav Strouhal

