
Komise městské části č.22, Olomouc-Řepčín 

Zápis z jednání konaného 16.1.2012 

 

Zahájení: 

Komise městské části č. 22, Olomouc - Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:00 
dne 16.1.2012 v prostorách ZŠ Profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 

 

Prezence: 

Přítomni – Martin Grygárek, Mgr. Jana Hanáková, Libor Malý, Bc. Michael Mencl (předseda), Luděk 
Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel, Miroslav Strouhal 

Nepřítomni – Ivana Aleksičová, Jiří Hanák (omluven), Zdeňka Hrbáčková, Mgr. Marcela Koupilová 
(omluvena), David Grygárek 

Hosté – zástupce městské policie a občané Řepčína 

 

Projednávané záležitosti: 

- Předseda přítomné seznámil se zápisem z minulého jednání komise. 
- Zástupce MP informoval komisi o fungování vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu na 

veřejných prostranstvích města; připomínky pro policii nebyly vzneseny 
- K problematice hluku a znečišťování z areálu Moravských železáren předložil předseda 

odpověď Krajského úřadu na dotaz radní Dr. Hanákové – viz. příloha „Sdělení k žádosti o 
informace“ 

- Předseda informoval o havárii vodovodu v Oldřichově ulici a výši komunálních poplatků 
v roce 2012 

- Člen KMČ Miroslav Strouhal oznámil členům svou žádost o ukončení členství, kterou 
adresoval Radě města Olomouce dne 12.12.2011. 

- Komise odsouhlasila návrh na zvolení Mgr. Jany Hanákové zástupkyní předsedy KMČ 22 
- Předseda přítomné seznámil s finančními prostředky, které má komise k dispozici pro rok 

2012 a možnostech jejich využití. Členové komise budou shromažďovat podněty pro investice 
a čerpání finančních prostředků, o nichž se nebude hlasovat dříve než na březnové schůzi 
KMČ. 

- Členové komise souhlasili, že se budou účastnit gratulací občanům městské části Řepčín, kteří 
v letošním roce slaví významné jubileum. Předseda rozešle členům KMČ seznam jubilantů a 
členů komise, kteří se gratulace ujmou. 

- PaedDr. Miroslav Skácel informoval o vyčištění kanalizační vpusti na začátku ulice 
Křelovská. 

Příští jednání Komise městské části č. 22, Olomouc – Řepčín se bude konat v 18:30 dne 20.2.2012 
v prostorách ZŠ Profesora Matějčka, Svatoplukova 11 

 

 

Zápis zapsal a schválil Bc. Michael Mencl 

 



 

 

 



 

 

 


