
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 5. 12. 2011 
 
I. Zahájení 
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 
18:30 dne 5. 12. 2011 v prostorách ZŠ Profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 
 
II. Prezence 
Přítomni –  Ivana Aleksičová TOP 09, Jiří Hanák ODS, Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka 
Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Libor Malý ODS, Bc. Michael Mencl 
ČSSD, Luděk Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Miroslav Strouhal ČSSD 
(předseda) 
Nepřítomni – David Grygárek KMČ, Martin Grygárek KMČ 
 
Hosté – zástupce městské policie a policie ČR, občané Řepčína. 
 
III. Projednávané záležitosti 
● Předseda přítomné seznámil se zápisem z minulého jednání komise. 
● K žádosti obyvatel ulice Mojmírova o umístění dopravní značky Zákaz vjezdu motorových s 
dodatkovou tabulkou »Mimo dopravní obsluhu« na začátek této ulice při vjezdu z ulice Balbínova: 
rozmístění dopravních značek řeší přímo odbor dopravy magistrátu, nicméně předseda žádost předal  
p. Holému z oddělení dopravních opatření.  
● Připomínky pro policii  nebyly. 
● K problematice hluku a znečišťování ovzduší z železáren: paní radní dr. Hanáková obdržela  z 
krajské hygienické stanice (dále KHS) odpověď na vznesený dotaz. Odpověď je přiložena za 
zápisem. Vyplývá z ní, že červnové měření hlučnosti prokázalo hluk nad povolený limit, proto je se 
společností Unex vedeno správní řízení (Unex měl do 2. 12. podat vysvětlení situace a oznámit, jak 
situaci hodlá napravit). Nicméně k prachovým částicím se KHS nevyjadřuje. 
● Předseda přítomným oznámil jmenování nového předsedy KMČ, kterým se stal Bc. Michael 
Mencl. 
● Předseda také předložil seznam spoluobčanů, kteří v letošním roce slavili životní jubileum. 
 
IV. Diskuse 
● Pan Tománek opětovně upozorňuje na ucpaný kanál v Křelovské ulici (hned za křižovatkou s 
Řepčínskou, první kanál vlevo směrem na Křelov) a na nesečenou trávu za domy na Křelovské. Co 
se týče trávy, podle zastupitele p. Skácela už by od nového roku měly technické služby mít tuto 
plochu zařazenou do seznamu jimi obstarávaných ploch. 
 
Zápis schválil Bc. Michael Mencl 
Zapsala M. Koupilová 



 



 


