Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 1. 4. 2015

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 1. 4. 2015 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Martin Grygárek, Jiří Hanák ODS, Zdeňka
Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk
Mrákava, Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni - Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Hosté – občané Řepčína a zástupkyně pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova

III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


Bez připomínek

Další projednávané záležitosti
 Byla ořezána túje na rohu Balbínovy ulice na pozemku PČR, která v zimě komplikovala
pohyb chodců.
 Na podnět Komise byly v Křelovské ulici vyměněny nádoby na tříděný odpad za větší
kontejnery. Komise dále řeší zpevněný prostor pro tyto nádoby.
 28. 3. 2015 proběhl úklid břehů Mlýnského potoka. Do úklidu se aktivně zapojili členové
komisí Řepčína a Hejčína, učitelé a žáci ZŠ Svatoplukova a občané. Celkem se akce
zúčastnilo 32 dobrovolníků. Bylo naplněno přes 50 pytlů, celkem přes 600kg odpadu.
Zajištění prostředků a odvoz provedlo Povodí Moravy. Komise všem účastníkům děkuje.
 Dle informací odboru dopravy by měla být letos provizorně vyspravena spojující
komunikace mezi Křelovskou ulicí a Globusem s rozpočtem cca 100 tis. Kč tak, aby byl
pohyb chodců a cyklistů bezpečnější. Má dojít také k osazení zákazových značek pro
motorová vozidla mimo zemědělskou techniku. Budování cyklostezky je stále v plánu, ale
s ohledem na rozpočet cca 2 mil. Kč bude pravděpodobně stavěna po etapách a to až
v následujících letech.

 Komise odsouhlasila výměnu štěrku před Koloniálem na rohu Máchovy a Řepčínské za
zeminu a její osetí trávou. Výměna bude provedena členem komise bezplatně. V případě, že
by v budoucnu opět docházelo k pojíždění travnatého rohu automobily, zváží Komise další
možná řešení.
 Občané žádají umístění odpadkového koše na psí exkrementy na Paloučku v Křelovské
ulici.
 Občané žádají o prošetření zdravotního stavu stromu na rohu Řepčínské a Rubešovy. Dle
místních obyvatel byl v minulosti zřejmě z nedbalosti pokácen strom, který se nacházel
vedle a jevil se jako zdravý.
 Občané se tázali na možnost umisťovat smuteční oznámení místních obyvatel do vývěsek
Komise. Členové Komise s tímto nápadem souhlasili. V případě zájmu se občané mohou
obracet na členy KMČ, kteří zajistí vyvěšení parte.
 Komise žádá odbor stavební, aby pomohl vyjasnit situaci okolo zrušení stávajícího a
vybudování nového chodníku před čtyřmi novostavbami v Máchově ulici. Před jedním
z domů byl chodník zrušen zcela a na jeho místě vznikla předzahrádka. Dle majitelů
nemovitostí je nový chodník na soukromých pozemcích.
 Komise schválila částku ve výši 15.000 Kč na výdaje související s pořádáním Pálení
čarodějnic a souvisejícím programem. "Pálení čarodějnic" proběhne jako vždy 30. dubna
na Paloučku v Křelovské ulici. Podrobnější program bude vyvěšen.
 Předseda vyzval členy Komise a občany aby podávali do příštího jednání KMČ návrhy na
opravy chodníků v letošním roce.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 6. 5. 2015 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof.
Matějčka. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Bubeníček

