Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 17. 2. 2016

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 16:00
dne 17. 2. 2016 do sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková
KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Bc. Roman Vlha ČSSD,
PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni - Martin Grygárek, Jiří Hanák ODS, Luděk Mrákava
Hosté – občané Řepčína a Hejčína, zástupci Městské policie Olomouc
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Žádáme o kontrolu dodržování zákazu zastavení v křižovatce a 5 m od její hranice v ulici
Ovesná, kde dochází k častému parkování vozidel v místě pro přecházení

Další projednávané záležitosti:


Náměstek primátora Mgr. Filip Žáček sdělil aktuální informace ohledně investičních záměrů
města v lokalitách Řepčína a Hejčína:
o odvodnění Křelovské
o rekonstrukce budovy bývalé chirurgie
o dokončení cyklostezky v Břetislavově
o rekonstrukce křižovatky Křelovská-Řepčínská-Svatoplukova
o výstavba depozitáře krajské vědecké knihovny
o možnosti využití budovy bývalé PřF v Tomkově
o napojení Křelovské a areálu MŽ na kruhový objezd u Globusu
o omezení nákladní dopravy v Olomouci
o developerský záměr v areálu bývalé vojenské benzínové stanice v Křelovské



Opět se uskuteční již tradiční úklid břehů Mlýnského potoka, sraz účastníků bude 9. 4. od
9:00 na parkovišti u in-line stezky v ulici Břetislavova



Pálení čarodějnic se bude konat v pátek, 29. 4. 2016 na palouku v Křelovské ulici. Čas
bude upřesněn v pozvánkách.



Kácení máje se uskuteční ve spolupráci s KMČ Hejčín, přičemž každá Komise se bude na
akci podílet částkou ve výši 25 tisíc Kč. Kácení máje proběhne 28. 5. 2016. Čas bude
upřesněn v pozvánkách.



Žádáme občany, aby nenechávali volně pobíhat své psy na prostranství mezi ulicemi
Tomkova a Balbínova, neboť je tak ohrožována bezpečnost dětí na přilehlém hřišti, které je
zároveň znečišťováno močí a výkaly. KMČ požádá Městskou policii o preventivní akci
v této lokalitě.



Členové komise městské části Řepčín a Hejčín se dohodli na vzájemné spolupráci na
realizaci chodníku mezi ulicemi Rubešova a Jarmily Glazarové.



Komise souhlasí s pachtem nemovitých věcí - předzahrádek v Řepčínské ulici, žádost č.j.
SMOL/022073/2016/OMAJ/MRPD/Ind

IV. Ukončení jednání

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. 3. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

