Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 5. 4. 2017

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen Komise) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 dne 5. 4. 2017 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, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS
Hosté – občané Řepčína a zástupci ZŠ a MPO
III. Schválení minulého zápisu


Komise schválila zápis z březnového jednání.

IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


V ulici Martinova je dlouhodobě zaparkované vozidlo, žádáme o prověření, zda se nejedná o
vrak a / nebo o nedovolený zábor veřejného prostranství.



Občané upozorňují na neoprávněná vozidla, která jezdí po spojovací cestě od Křelovské ulice ke Globusu, kde je zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo majitele přilehlých pozemků a zemědělských vozidel.



Občané upozorňují také na výrazné překračování povolené rychlosti motorových vozidel v
Křelovské ulici.

Další projednané záležitosti:


Zástupci petičního výboru znovu oznamují, že je pro signatáře petice zřízení nového
azylového domu nepřijatelné. Předseda Komise p. Mencl předal zástupcům petičního výboru 1800 Kč za náklady spojené s vyhotovením úředně ověřené kopie petice.



Předseda tlumočil členům Komise pozvání na společnou schůzku od ředitelky Charity Olomouc pí. Gottwaldové, která se uskuteční na konci měsíce dubna. Členové ve většině toto
pozvání přijali a na schůzku se dostaví.



Zpevněné stanoviště kontejnerů na Křelovské ulici bude zřízeno naproti palouku v místě pokáceného stromu. Rovněž u kapličky sv. Isidora bude dobudována zpevněná plocha pro popelnice na tříděný odpad. Předběžný termín realizace je podzim 2017.



Magistrát zřídil nový Odbor sociálních služeb, který má odlišnou agendu od stále existujícího Odboru sociálních věcí.



Odbor agendy řidičů upozorňuje na nutnost výměny řidičských průkazů, kterým končí
platnost v letošním roce.



Komise schválila částku ve výši 6 tis. Kč pro ZŠ Svatoplukova a 20 tis. Kč pro spolek Naše
Řepčínsko k organizaci akce Pálení čarodějnic, která proběhne v pátek 28. dubna 2017.



Komise vybrala úseky chodníků, které nechá v letošním roce opravit.



Oslavy Dne osvobození 8. května se v letošním roce uskuteční takto:
1. Kladení věnců v Řepčíně před školou v 9.00 h
2. Kladení věnců na ústředním hřbitově v 10.00 h
3. Kladení věnců u památníku v Čechových sadech

V. Nové požadavky


Občané upozorňují na špatný stav otevřeného odvodňovacího kanálu za zahradami RD v ulici Křelovské v úseku od železničního přejezdu po vjezd do areálu bývalé benzinky. Zejména
je zde zanedbána údržba zeleně. Dále zde, dle sdělení občanů, dochází k zanášení kanálu
stavební činností v okolí kanálu (demolice zdi, stavba studny). Žádáme o kontrolu technického stavu a zajištění pravidelné údržby zeleně. Zároveň upozorňujeme na zanedbanou
údržbu zeleně otevřeného kanálu mezi ulicemi Ovesná a Jaromírova.



V parku Svatoplukova je jeden poškozený fitness prvek. Žádáme o jeho opravu, aby nedošlo ke zranění.



Komise v souvislosti s letošní aplikací larvicidních přípravků proti larvám kalamitních komárů v CHKO upozorňuje, že v lokalitě „Plané loučky“ vznikají nejen v jarních měsících
mokřiny, ve kterých dochází k líhnutí komárů.



Upozorňujeme, že po roce stále není odklizena skládka eternitu na pozemku parc. č. 1172/4,
která byla nalezena při úklidu břehů Mlýnského potoka.



V parku Svatoplukova je několik stromů označených k pokácení, které se však v době vegetačního klidu neuskutečnilo. Občané a zástupkyně ZŠ mají obavy o bezpečnost v blízkosti
těchto stromů. Komise žádá o informace k těmto stromům.



Před domem Řepčínská 64 je po rekonstrukci špatně vyspádovaný chodník a dešťová voda
zde teče směrem k fasádě domu. Žádáme o provedení opravy, která byla v loňském roce přislíbena.

VI. Závěr
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 3. 5. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

