Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 12. 5. 2014

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 12. 5. 2014 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Daniel Grygárek, Martin Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM,
Libor Malý ODS, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav
Skácel KSČM
Nepřítomni – Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS, Mgr. Jana Málková KDU-ČSL
Hosté – občané Řepčína, zástupce Policie ČR, členky pedagogického sboru ZŠ, zástupce Moravské
národní obce o.s.
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


Bez připomínek

Další projednávané záležitosti


Po dotazu na termín realizace chybějícího úseku cyklostezky u Mlýnského potoka u
parkoviště in-line okruhu (přislíbeno letos) sdělil cyklokoordinátor p. Losert, že dobudování
krátkého úseku cyklostezky se má realizovat až v příštím roce (letos byly upřednostněny
větší úseky). K dalšímu dotazu na cyklotrasu Křelovská-Globus-krematorium sdělil, že se
čeká na dokončení výstavby bytů za Globusem a výkupu pozemků v této lokalitě. V této
trase tedy bude za několik let realizována nová cyklostezka.



Problematická doprava v Řepčínské a Horní hejčínské: Komise se zabývala podnětem
občana z Řepčína, který podal na odboru dopravy. KMČ jednomyslně nesouhlasí s
návrhem na vytvoření jednosměrné silnice v části ulice Řepčínské a Horní hejčínské a
to zejména z důvodu omezení autobusové linky č.18 (ve směru z města by nebyly
obsluhovány zastávky Tomkova, Řepčínská a Řepčín-škola). Komise se staví zamítavě také
k zákazu stání v celé délce tohoto úseku, zejména s ohledem na občany, kteří tu bydlí a
nemají jinou možnost parkování než před vlastním domem. Komise doporučuje zachovat
současný stav, resp. omezit tonáž vozidel na osobní automobily a MHD. V ulici Horní
hejčínské (spadá pod KMČ Hejčín) doporučujeme řešit parkovací zálivy (je-li to možné) a
zamezit stání automobilů v místech zatáček, aby měla vyhýbající se auta potřebný rozhled.



Uctění památky padlých ve II. světové válce (den vítězství) proběhlo 8. května v 9:00 hodin

u pomníku v parku Svatoplukova. Komise městské části zakoupila kytici v hodnotě 500 Kč.



Komise se dohodla na spolupořádání akce "Řepčínský den", do které je zapojena ZŠ
Svatoplukova, hejčínská farnost a občané Řepčína a okolí. Akce se bude konat v pátek 20.
června a bude zahrnovat seznámení se záměrem revitalizace malé návsi i vzpomínku na
kapli sv. Josefa. Akce bude dále pokračovat u májky na travnaté ploše vedle parkoviště inline, kde bude připraven zábavný program.
Výdaje komise na akci jsou předběžně spočítány na 13-15 tis. Kč. (ToiToi 2 tis. Kč,
historický kočár 4 tis. Kč, skákací hrad pro děti 4 tis Kč, hudební kapela 4 tis Kč)



Zástupce Moravské národní obce o.s. představil komisi činnost občanského sdružení a
vyzval komisi, zda by v Řepčíně nevyvěsila moravskou vlajku v den výročí příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Členové komise si vzali měsíc na rozmyšlenou,
aby se seznámili s činností sdružení a ujistili se, že nejde o politickou činnost. Také není
zřejmé, kde by byla vlajka vyvěšena. Více informací na www.zamoravu.eu

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 9. 6. 2014 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka.

Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Bubeníček

Městská část Řepčín Vás zve na
ŘEPČÍNSKÝ DEN 20. 6. 2014
program:
od 15.30 VZPOMÍNKA NA KAPLI SV. JOSEFA
(malá náves, poblíž cukrárny U Pepíka)
- výstava historických fotografií Řepčína
- proslov hejčínského faráře
- vystoupení pěveckého sboru ZŠ Svatoplukova 11
- odhalení zvoničky k 110. výročí posvěcení kapličky
- vypuštění bílé holubice
- seznámení se zamýšlenou revitalizací malé návsi
- možnost občanů, vyjádřit se k budoucí rekonstrukci malé návsi
(parkování, chodníky, umístění kulturního předmětu do středu návsi)
Od 16.30 KÁCENÍ MÁJE
(u parkoviště in-line okruhu v Řepčíně)
- soutěže spojené s kácením máje (odhad délky uřezané máje,
nejpřesnější odhad dopadu máje, symbolická dražba dřeva máje)
- jízda koňmi taženým kočárem (od máje k návsi a zpět) ZDARMA
- nafukovací hrad pro děti ZDARMA
- trampolína ZDARMA
- soutěže pro děti
- k poslechu a tanci hraje od 18 hodiny skupina Karamel
- občerstvení pivo, limo, makrely, gril, sladkosti, nanuky

