Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 7. 11. 2011
II. Prezence
Přítomni – Ivana Aleksičová TOP 09, Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS, Mgr. Jana
Hanáková KDU-ČSL, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Libor Malý ODS, Bc. Michael Mencl
ČSSD, Luděk Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Miroslav Strouhal ČSSD
(předseda)
I. Zahájení
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 dne 7. 11. 2011 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
Nepřítomni – David Grygárek KMČ, Zdeňka Hrbáčková KSČM
Hosté – radní a patronka řepčínské komise PhDr. Marcela Hanáková, ředitelka řepčínského
azylového domu PhDr. Vlasta Krosesková, zástupce městské policie, občané Řepčína.
III. Projednávané záležitosti
● Předseda přítomné seznámil se zápisem z minulého jednání komise.
● Zástupce obyvatel ulice Mojmírova předložil komisi žádost o umístění dopravní značky Zákaz
vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou »Mimo dopravní obsluhu« na začátek této ulice
při vjezdu z ulice Balbínova. Důvodem je skutečnost, že v ulici často parkují auta, která nepatří
tamějším obyvatelům, a často tak znemožňují parkování místním, případně blokují vjezd do jejich
domů. Předseda žádost předloží odboru dopravy olomouckého magistrátu.
● Ředitelka azylového domu přítomné seznámila s chodem řepčínského azylového domu pro
muže. Promluvila také o připravované městské vyhlášce, která zakazuje konzumaci alkoholu na
veřejnosti a která by v Olomouci měla začít platit od nového roku.
● Připomínky pro policii
– městská policie na základě připomínky z minulé schůze kontrolovala squat v zdevastované
budově bývalého Knižního klubu (naproti azylovému domu).
– hlídky městské policie byly občany opakovaně viděny na problematických místech, jako je např.
park u školy a cesta na hřbitov, patří jim za to dík.
● Došlá pošta:
– technické služby otevřely nový sběrový dvůr v Neředíně.
– od listopadu dojde k zimnímu omezení svozu bioodpadu (jedenkrát měsíčně).
– KMČ obdržela přehled sběrových sobot, lze dohledat na městském webu i vývěskách.
– KMČ byla majetkoprávním odborem magistrátu požádána o stanovisko k žádosti o pronájem
části parcely č. 999/4 ostat. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Řepčín při ulici Řepčínská, podané
společností Enetex Technology. Komise pronájem doporučuje.
IV. Diskuse
● Proběhla diskuse o škodlivém vlivu moravských železáren na zdraví občanů. Komise, na
základě hlasování, při němž byl poměr hlasů devět pro ku jednomu proti, žádá magistrát o
objektivní měření hluku a spadu. Paní radní Hanáková přislíbila spolupráci s odborem životního
prostředí při stanovení zadání pro hygienickou stanici, zjistí na odboru koncepce a rozvoje, jaká je
podle nového územního plánu budoucnost této oblasti a také kontaktuje hygienickou stanici a
krajský úřad, které mají kompetence ke kontrole takových podniků.
V. Ukončení
Předseda ukončil jednání ve 20 hodin. Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 5. 12. 2011.
Zápis schválil Miroslav Strouhal
Zapsala M. Koupilová

