Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 8. 7. 2013

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 8. 7. 2013 do cukrárny U Pepíka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KMČ, Daniel Grygárek KMČ, Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL,
Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), KMČ Luděk Mrákava KMČ,
PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni – Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS (omluven), Mgr. Marcela Koupilová
KDU-ČSL (omluvena), Libor Malý ODS (omluven)
Hosté – občané Řepčína, zástupce městské policie
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


Občané si nadále stěžují na rušení nočního klidu návštěvníky nonstop baru na Křelovské
ulici a konzumaci alkoholu před obchodem na rohu Řepčínské a Máchovy ulice.



Na Křelovské ulici při vjezdu do města chybí cedule „začátek obce“

Došlá pošta


Odbor školství žádá komisi o stanovisko k provozní době a uzamykání parku ve
Svatoplukově ulici. Přestože se ZŠ a MŠ Svatoplukova přiklání k neuzamykání parku,
komise je opačného názoru. KMČ upřednostňuje stanovení provozní doby parku a jeho
uzamykání na noc. Provozní doba by měla zohledňovat potřeby školy a roční období.

Další projednávané záležitosti


Komise rozhodla, že v rámci projektu chodníku na Řepčínské ulici bude historický patník
posunut k fasádě domu.



Komise dlouhodobě vyzývá občany k úklidu veřejných prostranství a povzbuzuje je k
odklízení černých skládek. Skládka, která se nacházela za zahradou p. Chmelíčka
(Řepčínská 14), a kterou odstranil na vlastní náklady, je pozitivním příkladem těchto aktivit.



Občané při dílčích opravách komunikace v Řepčínské ulici v úseku mezi zrcadlem a ul.
Balbínovou pořídili fotodokumentaci podloží a skladby asfaltové komunikace. Občané
v tomto úseku také pozorují větší výskyt poruch vodovodních přípojek po průjezdu
velmi těžkých vozidel. Komise se na základě fotografií domnívá, že by pro tento úsek
silnice měla být skutečně omezena tonáž vozidel, která mají dovolený vjezd. Komise o toto
opatření žádá opakovaně.



KMČ žádá Radu města Olomouce, aby byly komisi přiděleny stálé bezbariérové
prostory pro pravidelná jednání komise s občany, pro skladování vybavení a občerstvení.
Tyto prostory by sloužily i komunitnímu životu v Řepčíně – např. diskutovanému klubu
seniorů. Vzhledem k probíhající rekonstrukci bývalé chirurgie by se jevily jako velmi
vhodné např. prostory v jejím přízemí.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 12. 8. 2013 v 18:30 opět v cukrárně U Pepíka.

Schválil a zapsal: Michael Mencl

