Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 6. 1. 2016

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 6. 1. 2016 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek,
Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, Bc. Roman
Vlha ČSSD, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni - Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM
Hosté – zástupce pedagogického sboru ZŠ a Městské policie Olomouc
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Neznámý vandal posprejoval v Řepčíně řadu městských i soukromých objektů včetně zídky
parku a kapličky sv. Isidora. Posprejována a vyvrácena byla i dopravní značka na začátku
spojovací komunikace z Křelovské ke Globusu. Po pachateli pátrá Policie ČR.



V blízkosti ZŠ se objevují případy napadení mladších žáků zejména ze ZŠ Svatoplukova
žáky ze ZŠ prof. Matějčka. Situaci řeší i Policie ČR. Komise žádá městskou policii o pomoc
při prevenci těchto událostí a rodiče dětí, aby byli obezřetní.



Opakovaně upozorňujeme na stání vozidel před autoservisem v Řepčínské, poblíž zastávky
Řepčín-škola, kde tak v pravotočivé zatáčce vzniká nepřehledná dopravní situace, zejména
v případě průjezdů autobusů v obou směrech.

Další projednávané záležitosti:


Žádáme odbor dopravy o výměnu poškozené zákazové dopravní značky na spojovací
komunikaci ke Globusu od Křelovské ulice a případnou realizaci takových opatření, která
zamezí vjezdu jiných vozidel než majitelů přilehlých pozemků.



Došlá pošta: Na období jednoho roku byl povolen zábor veřejného prostranství pro mobilní
hygienické zařízení na točně autobusů u Moravských Železáren.



Vyšlo nové číslo Řepčínských novin. V nejbližších dnech proběhne jejich svépomocná
distribuce do poštovních schránek v Řepčíně. V případě, že „Řepoviny“ neobdržíte do
konce ledna, kontaktujte prosím předsedu komise Mencla na tel. 733 535 665.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín bude společné s KMČ Hejčín a bude se konat ve středu 17. 2.
2016 v 16:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.

Zapsal: Ladislav Čáp
Schválil: Michael Mencl

Dispečink zimní údržby TSMO:

585 700 040 nebo 605 201 686

