Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 1. 8. 2011
I. Zahájení
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 hodin dne 1. 8. 2011 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
II. Prezence
Přítomni – Ivana Aleksičová TOP 09, David Grygárek KMČ, Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL,
Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Bc. Michael Mencl ČSSD, Luděk
Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Miroslav Strouhal ČSSD (předseda)
Omluven – Jiří Hanák ODS
Nepřítomni – Martin Grygárek KMČ, Libor Malý ODS
Hosté – zástupci policie ČR a městské policie, občané Řepčína
III. Otevřené body
● Předseda přítomné seznámil se zápisem z minulého jednání komise.
● Připomínky pro policii – problém vyvážení odpadu k mostu u Globusu a parkování aut v
Rubešově ulici před restaurací U Kapličky.
● Plánované opravy z rozpočtu komise. Členové komise dokončili hlasování o pořadí priorit
navrhovaných oprav. Předseda komisi informoval, že některé práce už začaly – vyřešeny: překrytí
kanalizační vpusti na hrací ploše Křelovská, osazení kanálových šachet v areálu bývalé nemocnice
betonovým poklopem, oprava překopu vozovky v Břetislavově ulici - zaasfaltováním.
IV. Nové záležitosti
● Předseda komisi předložil výzvu magistrátu k předložení návrhu investičních akcí v městské
části Řepčín pro rok 2012 financovaných z rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že z dříve
navrhovaných akcí nebylo realizováno nic, zůstává v novém návrhu většina navrhovaných prací.
Komise odhlasovala, že už nebude navrhovat investice do azylového domu a parku u školy (je
naděje, že park bude řešen v rámci rekonstrukce bývalé chirurgie); naopak předkládá nové návrhy,
jednak opravu povrchu Oldřichovy ulice (jediná prašná ulice v Řepčíně), jednak na zásadní úpravu
zastávky Mor. železárny-starý závod ve směru do Chomoutova.
V. Diskuse
● Pan Hudec poděkoval za překrytí kanalizační vpusti na hrací ploše Křelovská a sečení trávy.
Stěžoval si na posedávání bezdomovců v zastávce Mor. železárny-starý závod ve směru do centra,
kteří tam často kouří, popíjejí a zanechávají nepořádek. Také vyjádřil nesouhlas s pevným
ukotvením branek a zklamání nad stavem kapličky a její nekvalitně provedenou opravou.
● Pan Tománek vyjádřil stížnost na technické služby – nepečují dostatečně o travnaté plochy podél
Křelovské ulice, tráva zde zůstává ležet a ucpává odtokovou strouhu. Dále vyjádřil stížnost na
výrazný zápach před restaurací U Kapličky, údajně způsobený vyléváním splašků do kanálu.
Rovněž vyjádřil stížnost na České dráhy, které kolem kolejí přetínajících Křelovskou ulici ořezávají
větve, ale nechávají je ležet na místě.
V. Ukončení
Předseda ukončil jednání ve 20:00 hodin. Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 5. 9. 2011 od
18:30 hodin v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
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