Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 21. 5. 2012
I. Zahájení
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na
18.30 dne 21. 5. 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 — Ivana Aleksičová TOP 09, David Grygárek KMČ
Omluveni – Bc. Michael Mencl ČSSD
Hosté – zástupce městské policie, jeden spoluobčan
III. Projednávané záležitosti
● Zástupkyně předsedy Mgr. Hanáková přítomné seznámila se zápisem z minulého jednání komise.
● Připomínky pro policii:
– proč byly v Řepčínské ulici umístěny přenosné značky Zákaz zastavení s datem 28. 5.? —
zástupci policie to není známo
– v Rubešově ulici, resp. v uličce od nových pyramidových domů k hospodě U Kapličky byl viděn
exhibicionista
– jak by se dalo řešit parkování zásobovacích vozidel dojíždějících do obchodu na Řepčínské
(řeznictví Tichý)? – nejlépe vytvořením zálivu na místě zeleného pásu; toto však policie neřeší.
– když nesvítí lampy, hlásit policii? - když nesvítí celá ulice, tak ano; v zásadě je ale nejlepší volat
na technické služby (v rámci techn. služeb funguje Provozovna veřejného osvětlení, vedoucí ing.
Jiří Nakládal, tel. 585 700 038, 603 577 952, jiri.nakladal@tsmo.cz)
● Došlá pošta
— stavební odbor MmO povoluje zvláštní užívání místní komunikace, přesně parkoviště u křížení
ulic Martinova a Břetislavova (u mostu přes Mlýnský potok, kde začínají cyklostezky) k pořádání
kulturních a společenských akcí sportovního charakteru v návaznosti na in-line stezku.
(č. j. SMOl/OPK/79/1746/2012/Št)
— Mgr. Hanáková obdržela e-mail od studentky, která bude psát seminární práci o bývalém
řepčínském kině Jiskra. Shání materiály, bude odkázána na Stráž lidu.
— Technické služby se dotazovaly na branky na hrací ploše Křelovská; téma zatím odloženo.
● Další záležitosti
— další návrhy na čerpání 300.000 Kč určených KMČ na opravy:
- zastávka autobusu 18 u »malé školy« na Řepčínské ulici
- chodník před domem Martinova 4
- obnova chodníku na Řepčínské ulici na pravé straně ve směru do města, od kapličky sv.
Izidora ke křižovatce »u zrcadla«
— diskuze o oživení Řepčína, případně o jeho určité propagaci (máme možnost čerpat jisté finanční
prostředky z rozpočtu města). Mgr. Hanáková navrhuje uspořádat v září »řepčínské odpoledne« - se
stánky i atrakcemi pro děti i dospělé. Inspirovat bychom se mohli např. na Nových Sadech.
— na červnové schůzi budou jedním z témat Moravské železárny, resp. seznámení s postupem
řešení jejich negativního vlivu na zdraví občanů (v návaznosti na dubnovou schůzi)
●Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 18. 6. 2012 v 18.30.
Zápis schválila Mgr. Jana Hanáková
Zapsala M. Koupilová

