Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 7. 10. 2015

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 7. 10. 2015 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek,
Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda),
Luděk Mrákava, Bc. Roman Vlha ČSSD, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni - Jiří Hanák ODS
Hosté – zástupci pedagogického sboru ZŠ, Městské policie Olomouc (MPO)
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Občané upozorňují, že se v parku a v uličce mezi ul. Rubešova a Řepčínská zdržují
bezdomovci popíjející alkohol a znečišťující veřejná prostranství. V případě zjištění
takovýchto situací prosíme občany, aby neprodleně volali 156 – Městskou policii
Olomouc.



V ulici Řepčínská pod zděnou zastávkou MHD Řepčín, škola brání výhledu do zatáčky zde
parkující vozidla. Tímto úsekem je vedena linka MHD č. 18 a dochází zde k nebezpečným
situacím. Komise navrhuje v tomto úseku umístit dopravní značku „Zákaz stání, B29“, jako
je tomu např. v navazující ulici Horní hejčínská v nepřehledných úsecích.

Další projednávané záležitosti:


Došlá pošta: Pronájem orné půdy firmě Školagro, s.r.o. – komise jednomyslně souhlasí.



Opakovaně žádáme o doplnění retroreflexního orámování dopravních značek IP6 – Přechod
pro chodce u zastávky Řepčín, Svatoplukova.



Opakovaně žádáme o provedení dopravní značky V12a „Žlutá klikatá čára“ na ulici Ovesná
v místě pro přecházení v obou směrech.



Na žádost komise byla SSOK opravena propadlá a vytlučená místa v ul. Na trati,
Svatoplukova a Řepčínská směrem k železárnám.



Komise zadala v srpnu realizaci oprav chodníků TSMO a.s., práce jsou plánovány na říjen.



Komise nechá opravit sjezd – místo napojení chodníku na vozovku na konci Křelovské ulice
v ceně cca 38 tis. bez DPH. Předpokládaná realizace v listopadu 2015.



S dopravní policií ČR byla řešena dopravní situace v okolí koloniálu Hamal a možnost
umístění nádob na tříděný odpad.



V uličce mezi ulicemi Rubešova a Řepčínská bude umístěn kombinovaný koš na odpadky a
psí exkrementy.



U kapličky sv. Isidora byla vyměněna poškozená nádoba na tříděný odpad (plast) a doplněna
nová nádoba na nápojové kartony. Umístění kapacitnějších nádob není v současné době
možné z důvodu nevyhovujících rozhledových úhlů. V tomto místě je připravována
realizace chodníku, současně s tím bude hledáno vhodné místo pro umístění nádob na papír
a plasty o objemu 1100 l.



Ohledně připravované rekonstrukce budovy bývalé chirurgie proběhla výrobní komise, kde
byly v suterénu vyčleněny prostory pro školní dílny a prostory komise, které budou
využitelné pro klub důchodců, společenství maminek s dětmi, zájmové spolky apod.



Podezdívka, která je součástí oplocení parku podél Svatoplukovy ulice, je krátce po
rekonstrukci opět oprýskaná, oprava v rámci záruky není možná, neboť zhotovitel při
realizaci poukázal na nutnost dodatečných technických opatření, což investor (SMOL)
odmítl.



Sběrová sobota bude 24. 10. 2015, kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech



Lampionový průvod bude 26. 10. 2015 od 17:00



Rozsvěcování adventního stromu bude 2. 12. 2015 v 17:00

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 11. 2015 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

