Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 19. 3. 2012
I. Zahájení
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 dne 19. 3. 2012 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
II. Prezence
Přítomni – Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL (dočasně zastupuje předsedu), Martin Grygárek KMČ,
Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Libor Malý
ODS, Luděk Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni a omluveni – Ivana Aleksičová TOP 09, David Grygárek KMČ, Bc. Michael Mencl
ČSSD
Hosté – zástupce městské policie, občané Řepčína.
III. Projednávané záležitosti
● Zástupkyně předsedy Mgr. Hanáková přítomné seznámila se zápisem z minulého jednání komise
Informovala přítomné o objednání nové vývěsky a předložila dokumentaci o stavu spojovací cesty
ke Globusu.
● Sběrová sobota v Řepčíně proběhne 19. 5.
● Po městě jsou rozmístěny kontejnery na obnošené šatstvo firmy Revenge. Přibude nový na ulici J.
Glazarové.
● Stavební odbor magistrátu zaslal Mgr. Hanákové rozhodnutí o povolení »nezbytných prací pro
odstranění havárie vedení podzemních inženýrských sítí« Moravské vodárenské v Řepčínské ulici
(č. j. SMOl/OPK/79/438/2012/Št) a v ulici J. Glazarové 2 (č. j. SMOl/OPK/79/440/2012/Št).
● Mgr. Hanáková a p. Skácel informovali o chystané opravě chodníku před MŠ Na Trati a instalaci
zábradlí před druhým vchodem do školky. Viz příloha.
● Mgr. Hanáková navrhla zřízení sběrného e-mailu komise.
● Diskuze proběhla na téma moravských železáren a jejich prokazatelně škodlivého vlivu na zdraví
občanů. MUDr. Daniele podrobně informovala o tom, jak už několik let marně usiluje o to, aby
firma Unex, která využívá nejproblematičtější provoz, dodržovala zákonné normy. Jednání s
hygienickou stanicí k ničemu nevede, je jen formální. P. Hanák přislíbil účast paní radní dr. M.
Hanákové na příští schůzi právě kvůli této dlouhodobě neřešené problematice. (Mgr. Hanáková také
přinesla fotografie pořízené jedním ze spoluobčanů v areálu železáren, které dokládají zcela
neadekvátní provedení filtru proti úniku pevných částic a popílku z haly slévárny.)
●Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 16. 4. 2012 v 18:30.
Zápis schválila Mgr. Jana Hanáková
Zapsala M. Koupilová

