Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 1. 7. 2015

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 1. 7. 2015 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek,
Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda),
Luděk Mrákava, Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni - Jiří Hanák ODS, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Hosté – zástupce Městské policie Olomouc (MPO) a občané Řepčína

III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


V parku byla odcizena lavička, další byla poškozena – žádáme o častější kontroly a o
umístění mobilní kamery MPO do parku.

Další projednávané záležitosti
 Ředitel ZŠ prof. Matějčka upozorňuje na špatný stav oken a potřebu dalších investic
do budovy školy. Škola je zřizována Krajským úřadem Olomouc, ale budova je ve
vlastnictví statutárního města Olomouce. Dále škole chybí plnohodnotná tělocvična, nyní
sdílí tělocvičnu se sousední školou, ale má k dispozici pouze zbytkové časy. Členové komise
na tyto skutečnosti upozorní Radu města Olomouce.
 Povrch účelové komunikace od Křelovské ulice ke Globusu bude provizorně
vyspraven. Nyní zde byly osazeny značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ (B11)
s dodatkovou tabulkou „Mimo majitele pozemků a zemědělskou techniku“. Budování
cyklostezky je stále v plánu, ale s ohledem na rozpočet cca 2 mil. Kč bude realizována až
v následujících letech.
 Silniční těleso v ulicích Svatoplukova, Křelovská a Řepčínská (část, která tvoří hlavní tah na
Horku nad Moravou) jsou ve správě Krajského úřadu Olomouckého kraje. Veškeré
požadavky na opravy a údržbu je třeba vznášet ke Správě silnic Olomouckého kraje.

 Sportovní den na hřišti ve vnitrobloku školy se uskuteční zřejmě 5. 9. 2015. Program
akce bude upřesněn.
 V Moravských železárnách se nachází zásobník zkapalněného plynu firmy Tomegas, který
má velmi rozsáhlé ochranné pásmo pro nebezpečí výbuchu.
 Příští jednání KMČ se zúčastní Mgr. Filip Žáček, radní města Olomouce. Hlavními
tématy diskuze bude zásobník plynu v areálu železáren a dopravní napojení železáren
na kruhový objezd u Globusu.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 5. 8. 2015 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof.
Matějčka. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

