
Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

2.11.2009 
  

  

I.  Zahájení 
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod. dne 
2.11.2009 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,                        nepřítomen  

                        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 místní části. 

  

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

IV. Otevřené body  
IV.1  KMČ navrhuje posoudit vybudování přechodu na křižovatce Máchova – Řepčínská na základě 
požadavku občanů.  

V. Nové záležitosti 
V.1  KMČ byla požádána o podporu projektu ozelenění prostoru před obchodem Koloniál na rohu 
ulice Máchovy a Řepčínské. KMČ navrhla žadatelce, aby předložila návrh řešení na příští schůzi 
komise.   

V.2  KMČ byla informována občany o poškozování nově vybudovaných chodníků před objektem 
NON STOP baru a herny U MILDI, na ulici Křelovská. K poškození dochází  shazováním sudů s 
pivem pro tuto provozovnu. Dáno na vědomí městské policii.  

V.3  KMČ upozorňuje na krádež dřevěného hracího prvku, ve tvaru kocoura, z hrací plochy 
Křelovská . Na tento fakt byli upozorněni členové MP. Plocha je majetkem města. 

V.4 KMČ byla požádána občany, aby zjistila z jakého důvodu nebyla obnovena značka 3,5 t v ulici  
Řepčínská. 

 

 



V.5 KMČ žádá o nápravu – uvedení chodníku a vozovky do původního stavu před domem Máchova 
33. Rozhodnutí SmOl/OPK/79/3876/Št ze dne 15.9.2009 povolilo dodatečně uvedení do původního 
stavu k 11.9.2009. Je zřejmé, že již více než dva měsíce není respektováno toto rozhodnutí. KMČ 
žádá o nápravu, případně zahájení správního řízení. 

V.6 KMČ obdržela popis úseků chodníků a komunikací vyjmutých ze zimní údržby. Nebude 
prováděna zimní údržba na komunikaci od vjezdu do starého závodu MŽ po nový vjezd do MŽ a 
komunikace bez názvu NN1229 vedoucí od ulice Martinova po komunikaci spojující ulici Tomkovu 
a Lazeckou. 

Majetkoprávní záležitosti: 
1. KMČ projednala žádost čj. SmOl/Maj/22/5432/2009/Výs, ze dne 8.10.2009, o prodej pozemku 
parc. č. st. 132/57 manželům Melichárkovým, za účelem postavení skeletové garáže. KMČ došla 
k závěru, že prodejem  parcely č. st.132/57 dojde k zamezení přístupu k ostatním pozemkům. KMČ 
prodej jednohlasně nedoporučuje.  

• Různé 

KMČ obdržela tiskovou zprávu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, týkající se 
prevence v topné sezóně 2009-10 a seznámila s ní veřejnost.  

KMČ obdržela návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010-
2012. 

VI. Úkoly   

 

VII. Program p říští 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. Ukon čení 
Předseda ukončil jednání v 19:50 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hod., dne 
7.12.2009 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 

  

Zápis vytvořil: Ing. Jaromír Kunát 

 

 

 

 

Zápis schválil: Miroslav Strouhal 


