Komise městské části č.22 – Olomouc-Řepčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
12.4.2010
I. Zahájení
Komise městské části Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 hod.
dne 12.4.2010 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,

přítomna

Dr. Miroslav Skácel, KSČM,

omluven

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 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 .
IV.3 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 čtyři měsíce není respektováno toto
rozhodnutí. KMČ žádá o nápravu, případně zahájení správního řízení. KMČ požádala o spolupráci
MP.

V. Nové záležitosti
V.1 Na základě informace Magistrátu města Olomouce, odbor dopravy, ze dne 27. srpna 2009, měla
proběhnout rekonstrukce - předláždění chodníků v ulici Břetislavova do konce září 2009. Komise
upozorňuje na dosud nedokončené předláždění pravé strany ulice. Není znám důvod zastavení
stavby.

V.2 Komise navrhuje osadit obrubníky zelenou plochu v ulici Rubešova před domem číslo 20,
viz přiložený plánek

Majetkoprávní záležitosti:
1. KMČ byla požádána dopisem čj. SmOl/Maj/22/967/2010Pr ze dne 9.3.2010 o vyjádření k
pronájmu části pozemku p.č. 132/57 o výměře 9m2 v k.ú. Řepčín na Oldřichově ulici panu
Martinu Neuheauserovi. KMČ s pronájmem souhlasí pod podmínkou, že na něm nebude
realizována pevná stavba.
2. KMČ byla požádána dopisem čj. SmOl/Maj/22/5902/2009Výs ze dne 25.3.2010 o vyjádření
k rozšíření prodeje o část pozemku p.č.980/9 zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. Řepčín
manželům Zouharovým. S prodejem, pronájmem KMČ nesouhlasí, neboť pozemek užívá
ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11 jako školní pozemek pro výuku žáků této školy.
Navíc na požadovaném místě je skleník.
3.

KMČ byla požádána dopisem čj. SmOl/Maj/22/965/2010Pr ze dne 2.3.2010 o vyjádření k
prodeji parcely p.č. 529/2 o výměře 9m2 v k.ú. Řepčín. KMČ s prodejem paní Vychodilové
souhlasí.

4. KMČ byla požádána dopisem čj. SmOl/Maj/22/96582010Pr ze dne 1.3.2010 o vyjádření k
pronájmu parcely p.č. 53/31 zahrada o výměře 31m2 v k.ú. Řepčín. KMČ s pronájmem paní
Vychodilové souhlasí.
•

Různé

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
3. 5. 2010 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

Zápis vytvořil: Ing. Jaromír Kunát

Zápis schválil: Miroslav Strouhal

