Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1.2.2010
I. Zahájení
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod. dne
1. 2. 2010 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,

omluvena

Dr. Miroslav Skácel, KSČM,

přítomen

Ing. Bedřich Dosoudil, Strana zelených,

přítomen

Luděk Mrákava, KMČ,

přítomen

David Grygárek, KMČ,

přítomen

Martin Grygárek, KMČ,

přítomen

Dále byli přítomni členové MP, Policie ČR a občané městské části.

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

IV. Otevřené body
IV.1. KMČ byla požádána občany, aby zjistila z jakého důvodu nebyla obnovena značka 3,5t v ulici
Řepčínská.

IV.2. Odstranění přerůstajícího břečtanu zasahujícího do chodníku. Na základě informace Ing. Jitky
Štěpánkové z Odboru životního prostředí – oddělení péče o zeleň, požádá KMČ písemně majitele
nemovitosti o sestřižení do náležitého tvaru.

V. Nové záležitosti
V.1 Dopravní situace v ulici Řepčínská. Občané opětovně upozorňují na narušenou vozovku
v důsledku zvýšeného provozu těžkých vozidel po Řepčínské ulici. Vozovka byla rekonstruována
před dvěma lety. Občané žádají o navrácení dopravní značky 3,5t.
V.2 Vzhledem k vhodné roční době, vegetačního klidu, KMČ navrhuje vyčištění a prořezání keřů
podél spojovací cesty Křelovská - Globus.

V.3 Občané upozornili na chybějící poštovní schránku, včetně stojanu, před domem v ulici
Řepčínská 11/112 – UNO hotel a dotazují se, zda byla schránka odstraněna přechodně a bude-li
znovu instalována?

Majetkoprávní záležitosti:
1. KMČ projednala žádost vedenou pod čj. SmOl/Maj/22/6488/2009/To ze dne 11.1.2010 a
nesouhlasí s pronájmem, s následným odprodejem části parcely p.č. 1000/1 společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Zdůvodnění a návrh řešení: na uvedeném místě jsou v současné době umístěny
kontejnery na separovaný odpad. Pokud by tam byla umístěna kiosková trafostanice, je nutné
kontejnery přesunout na konec ulice Na Zahrádkách. Šířka vozovky neumožňuje vjezd svozového
vozidla na separovaný odpad. Komise navrhuje společnosti ČES Distribuce, a. s. odkoupení části
pozemku p.č.20 od soukromé osoby (žlutě vyznačeno).
•

Různé

Zástupce Policie ČR předal materiál týkající se Obvodního oddělení Olomouc IV Policie České
republiky s přímými kontakty na odpovědné osoby.
Komise obdržela od Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje informační leták ve věci
požární prevence.
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 19:40 hod. Příští jednání KMČ se bude konat od 18:30 hod., dne
1. 3. 2010 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

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

