Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2.6.2008
I. Zahájení
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod. dne
2.6.2008 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

II. Prezence
Předseda zahájil schůzku za přítomnosti:
Předseda:
Miroslav Strouhal, ČSSD,
Členové:
Roman Peterka, ODS,
Ing. Jaromír Kunát, KDU-ČSL,
Zdeňka Hrbáčková, KSČM,
Dr. Miroslav Skácel, KSČM,
Ing. Bedřich Dosoudil, Strana zelených,
Luděk Mrákava, KMČ,
David Grygárek, KMČ,
Martin Grygárek, KMČ,

přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomna
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Dále byli přítomni občané a členové MP.

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

IV. Otevřené body
IV.1 KMČ navrhuje, aby byl zpevněn povrch pod kontejnery umístěnými na Břetislavově
ulici. Zabrání se jejich poškozování.
IV. 2 KMČ obdržela od paní Magdy Škurkové bytem Řepčínská 52, Olomouc-Řepčín se
žádostí o přemístění informační vývěsky KMČ 22 z pozemku p.č.1028/21, který zakoupili
manželé Škurkovi, na jiné místo. Důvodem je výstavba oplocení. KMČ tuto skutečnost
bere na vědomí a postoupila žádost k vyřešení.
IV. 3 KMČ žádá opravu osvětlení v Oldřichově ulici.
IV.4 Energetika při odstraňování větví ve vedení v ulici Martinova a dále podél
Mlýnského potoka větve neodstranila a zanechala je neuklizené. Hyzdí okolí.

V. Nové záležitosti
V.1 KMČ bere vyjádření na vědomí dopis SmOl/Ol/13/363/2007/Ze „Odkanalizování povodí
sběrače BXIX“ podle něhož budou vyměněny dva poklopy za neděrované v ulici Martinova.

V.2 KMČ bere na vědomí situaci týkající se údržby veřejné zeleně prostřednictvím
Technických služeb města Olomouce, a.s. – nárůst travní hmoty a nedostatek peněz na
údržbu.
V.3 Kaplička Sv. Isidora je dále devastována vandaly. KMČ navrhuje, aby tato jediná kulturní
památka v obvodu městské části Řepčín byla předána odboru kultury do péče prostřednictvím
paní Slezákové .

• Majetkoprávní záležitosti:
1. KMČ souhlasí s využitím pozemků v prostoru ulic Gronská a gen. Píky na místo pro
uložení komunálního odpadu v souladu s dopisem SmOl/Maj/22/2168/2008/Go.
2. KMČ souhlasí s prodejem parcel uvedených v dopise SmOl/Maj/22/1906/2008/Čí panu
Ing. Rakušanovi. Věc byla projednána již 20. 7. 2006.

• Různé
VI. Úkoly:
VII. Program příští schůze
VII.1
VII.2
VII.3
VII.4
VII.5
VII.6
VII.7

Zahájení
Projednání problematiky týkající se zástupců městské policie
Schválení zápisu z minulé schůze
Projednání aktuálních informací
Připomínky občanů
Ostatní
Závěr

VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19:40 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hod., dne
7.7.2008 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

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

