
Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

6.4.2009 
  

  

I.  Zahájení 
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod. 
dne 6.4.2009 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,                    přítomen  

                        Zdeňka Hrbáčková, KSČM,                          přítomna  

                        Dr. Miroslav Skácel, KSČM,                        přítomen  

                        Ing. Bedřich Dosoudil, Strana zelených,       nepřítomen  

                        Luděk Mrákava, KMČ,                                 přítomen  

                        David Grygárek, KMČ,                                 přítomen  

                        Martin Grygárek, KMČ,                                přítomen 

Dále byli přítomni členové MP a občané městské části Řepčín. 

  

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

  

IV. Otevřené body 
  

IV.1  KMČ navrhuje vyčistění okolí vozovky spojující Křelovskou s Globusem, zejména úklid 
příkopu a opravu vozovky, aby byla sjízdná pro cyklisty a chodce. V současné době je velké riziko 
úrazu. Investiční zajištění u fondu oprav. 

IV.2 Vyjádření k úpravě dopravního značení na ulici Horní Hejčínská a Řepčínská. Z mapového 
podkladu zpracovaného R. Hlavicou v prosinci 2008 navrhujeme doplnit značku B29-6 a 8 o 
možnost zastavení na 10 minut (obchod potraviny), zrušit B29-9 protože pak bude nadbytečná. 
Doba je dostatečná na nákup, případně naložení a vyložení. 

 

V. Nové záležitosti 
V.1  KMČ požádala MP o pravidelnou kontrolu prostoru u mostu a vtokové kanalizace do 
Mlýnského potoka, kde e scházejí pochybné existence. 



V.2  KMČ bere na vědomí odvolání pana Romana Peterky z KMČ Radou  města Olomouce. 

V.3 KMČ jednohlasně odsouhlasila likvidaci nevhodného pískoviště v Máchově ulici, naproti 
domu č.33. Doporučuje prostor zatravnit parkovou zelení. Občané Máchovy ulice se nabídli 
tuto práci bezplatně vykonat. Pouze za úhradu materiálu.  

 

Majetkoprávní záležitosti: 
1. KMČ  bere na vědomí rozhodnutí dle dopisu čj. SmOl/OPK/79/275/2009/Št ze dne 

13.3.2009 ve věci zvláštního užívání místní komunikace – rozkopávka Máchova. 

2. KMČ  bere na vědomí rozhodnutí dle dopisu čj. SmOl/OPK/79/889/2009/Št ze dne 
30.1.2009 ve věci zvláštního užívání místní komunikace – rozkopávka Máchova. 

3. KMČ  souhlasí s prodejem pozemku parc. č.st. 110/3 o výměře 38m2 zast. plochy pod 
trafostanicí dle dopisu čj. SmOl/Maj/22/898/2009/To ze dne 20.3.2009 společnosti  ČEZ 
Distribuce, a.s. 

4. KMČ  souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 69/1 o výměře 191 m2, dle dopisu čj. 
SmOl/Maj/22/7009/2008/Sk, ze dne 3. 3. 2009, za účelem zeleninová zahrádka paní 
Boháčové. 

5. KMČ  souhlasí s pronájmem parcely 69/1 o výměře 96 m2, dle dopisu čj. 
SmOl/Maj/22/1088/2009/Š, ze dne 27. 2. 2009, za účelem zeleninová zahrádka manželům  
Jana a Vladimír Kovaříkovy.   

  

•€€€€€€€€ Různé 

 1. Komise vyslechla občany, kteří upozorňují  na havarijní stav kaple Svatého Isidora na ulici 
Řepčínská. Bylo jim doporučeno, aby se obrátili  na církevní hodnostáře.  

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 v 20:10 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hod., dne 
4.5.2009 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 

  

Zápis vytvořil: Ing. Jaromír Kunát 

Zápis schválil: Miroslav Strouhal 


