Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 12. 11. 2014

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 12. 11. 2014 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Daniel Grygárek, Martin Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM,
Libor Malý ODS, Mgr. Jana Málková KDU-ČSL, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk
Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL
Hosté – občané Řepčína, zástupkyně pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova a ZŠ prof. Matějčka a
Městské policie Olomouc (MPO)
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii
 Občané upozorňují na volně pobíhající psy v parku Svatoplukova.
 Komise žádá MPO, aby po nazdobení stromku prováděla intenzivnější namátkové kontroly
parku.
Další projednávané záležitosti
 Na dotaz předsedy Mencla k organizaci a zabezpečení případného honu v honitbě na
Hejčínských loukách, odpověděl odbor životního prostředí, že „Jako opatření k zamezení
ohrožení života, zdraví či majetku bude KMČ Řepčín včas informována a dotčené území
před zahájením honu řádně označeno.“
 Na zděné zastávce MHD (Řepčín, škola) postupně přestala svítit všechna tři světla. Dle
informace odboru dopravy jsou nekvalitní světla momentálně reklamována. Řeší člen
komise Bubeníček.
 Komise odsouhlasila umístění informačních cedulí v rámci obnovy naučné stezky
Litovelským Pomoravím.

 V Řepčíně budou přejmenovány dvě autobusové zastávky, a sice MŽ,starý závod nově na
Řepčín,Máchova a MŽ,nový závod nově na Řepčín,železárny. Dojde také k malým úpravám
JŘ linek 18 a 20, kdy bude více spojů vedeno až na Tržnici.
 Lidé se dotazují na hrabání listí v parku a v čí kompetenci je. Škola hrabání listí nezajišťuje,
zřejmě je provádí technické služby.
 Kaplička sv. Isidora má nově instalované trvalé nasvícení opraveného interiéru a je lépe
zabezpečena. Veřejnosti byla zpřístupněna v rámci lampionového průvodu 31. října.
 Nezadlážděná díra v chodníku před poštovní schránkou ve Svatoplukově ulici je po
pokáceném stromu a nebude dle původního předpokladu Komise využita k zasazení nového
stromu. Vhledem k vyčerpání prostředků Komise bude tato díra spravena až na jaře.
Prosíme občany o obezřetnost, obzvlášť v zimních měsících.
 V ul. Zengrova/Gogolova zřejmě chybí kovové víčko uzávěru vody, v chodníku je tak
malá díra. Pokud se jedná o soukromou přípojku, je za mi zodpovědný majitel přilehlé
nemovitosti. Dokud nedojde k nápravě, prosíme občany o obezřetnost, obzvlášť v zimních
měsících.
 Jeden z majitelů/nájemníků nových domů v Máchově ulici zrušil chodník před svým
domem. Na místě se nyní nachází ohrazený záhon. Před výstavbou domů však průběžný
chodník v těchto místech byl. Předseda komise zjistí, zda mohl být chodník v těchto místech
zrušen nebo byl zrušen svévolně.
 Občané z Řepčínské ulice hlásí, že po rekonstrukci chodníku vznikají na přilehlých
domech vlhké mapy. Domnívají se, že by se mezi dlažbou a fasádou měla nacházet mezera.
Nedodělky spatřují také v zeleném pásu, kde chybí hlína a zatravnění za novými obrubami.
Chodník ještě nebyl převzat, na nedodělky bude realizační firma upozorněna.
 Komise byla znovu upozorněna na havarijní stav spojovací komunikace KřelovskáGlobus. Pěší a cyklisté (z Řepčína, Křelova, Horky a dalších částí a obcí) cestu intenzivně
využívají za prací a nákupy a opakovaně zde dochází ke zranění pěších i cyklistů. Lokalita
není považována za bezpečnou ani kvůli nedávnému pokusu o znásilnění. Komise žádá, aby
byl přehodnocen záměr realizace nové cyklostezky až po dokončení výstavby domů pod
hřbitovem.

Rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem proběhne 3. prosince v 17:00 hod.
Komise městské části zve rodiče a prarodiče i s dětmi!

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat 3. 12. 2014 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka.

Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Bubeníček

