Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín - zápis z jednání 6. 6. 2011
I. Zahájení
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na
18:30hodin, dne 2. 5. 2011 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
II. Prezence
Předseda: Miroslav Strouhal ČSSD přítomen
Jiří Hanák ODS přítomen
Libor Malý ODS přítomen
Ivana Alekcičová TOP09 přítomna
Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL přítomna
Bc. Michael Mencl ČSSD přítomen
PaedDr. Miroslav Skácel KSČM omluven
Zdeňka Hrbáčková KSČM přítomna
Luděk Mrákava KMČ přítomen
David Grygárek KMČ přítomen
Martin Grygárek KMČ přítomen
Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL přítomna
Hosté: PhDr. Marcela Hanáková z Rady města Olomouce, zástupci státní a městské policie
III. Otevřené body
● Připomínky pro státní policii – otázka možného přechodu pro chodce z ulice Máchova na
zastávku Mor. železárny-starý závod a otázka bezpečnosti v uličce, která navazuje na ulici V
Zahrádkách (výklenek před opuštěnou restaurací). Není v kompetenci policie, dotazovatelka se
obrátí v první věci na dopravní odbor magistrátu, v druhé zjistí, komu pozemek výklenku patří a zda
by nebylo možné ho uzavřít např. pletivem.
● Občané nadnesli možnost přehodnocení umístění některých dopravních značek.
● PhDr. M. Hanáková informovala o situaci řepčínské mateřské školky. Kontrola z hygieny
zjistila vyšší počet přijatých dětí, než dovolují normy. Dočasně bude školka přemístěna do prostor
tzv. malé školy v Řepčínské ulici. Řeší se navýšení kapacity v prostorách bývalé chirurgie a celková
úprava parku před ZŠ Svatoplukova.
● Předeseda komise byl telefonátem z technických služeb dotázán na bezepečnost branek na hrací
ploše »Křelovská«, konkrétně nebezpečí jejich převrácení. Branky byly už dříve pevně ukotveny,
nyní je lze volně přemisťovat. Komise odhlasovala pevné ukotvení branek do betonu. Zároveň
proběhla diskuze o čistotě a bezpečnosti této hrací plochy.
● Předseda přítomné informoval o setkání předsedů komisí městských částí s primátorem, zástupci
městské policie a technických služeb.
● Připomínky pro městskou policii – občané vybízejí k častější kontrole hrací plochy
»Křelovská«; nově také mostu přes Mlýnský potok (navazující na Martinovu ulici), kde se
opakovaně v nočních hodinách sjíždějí auta a minimálně v jednom případě se jejich osádky chovaly
agresivně vůči spoluobčanům. Zástupce městské policie přislíbil větší angažovanost a vyzval
občany, aby vždy, kdy jsou svědky nebo cílem jakékoliv nepravosti, volali policii.
● Komise obdržela od majetkoprávního odboru města Olomouce žádost o vyjádření k možnosti
prodeje části pozemku parc. č. 80/10 ostatní plochy o výměře 3m2 a části pozemku parc. č. 80/22
ostatní plochy o výměře 82 m2, obojí v ulici Máchova v Řepčíně společnosti GLOBE
INVESTMENT CZ s.r.o. Komise s odprodejem souhlasí.
● Návrhy možných investic na opravy komunikací a chodníků z rozpočtu KMČ – viz schůze 7. 2.
2011. Předseda zjistí, jak věci pokročily. Noví členové KMČ se s přehledem návrhů seznámí, aby

komise mohla stanovit priority.
● Pí. Dvořáková z Máchovy ulice č. 165/33 opakovaně urguje stav vozovky před svým domem – při
dešti se dělá velká klauž, auta vodu stříkají na její dům.
V. Ukončení
Předseda ukončil jednání ve 20:15 hodin. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hodin, v
pondělí 4. 7. 2011 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
Zápis schválil: Miroslav Strouhal
Zapsala M. Koupilová

