Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 6. 4. 2016

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 dne 6. 4. 2016 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.

II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek,
Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, Bc. Roman
Vlha ČSSD, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni - Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM
Hosté – občané Řepčína, zástupci pedagogického sboru a Městské policie Olomouc

III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Neznámý pachatel se v parku pokusil odcizit odpadkový koš, ten je nyní uklizen ve škole.

Další projednávané záležitosti:


Upozorňujeme na velké množství odpadků v příkopu na Křelovské ulici a navazující cestě
ke Globusu, navrhujeme instalaci odpadkových košů, které by přispěly ke zlepšení chování
chodců. V těchto místech proběhne i úklid v rámci akce „Ukliďme Česko“ 16. 4. 2016.



8. 5. 2016 v 9:00 proběhne kladení věnců u památníku.



Pálení čarodějnic se uskuteční v pátek 29. 4. 2016 od 16:00.



Odbor dopravy byl přejmenován na Odbor správy městských komunikací a MHD.



V souvislosti s uzavírkou tř. Svobody dojde ke změnám v dopravě: Ze zastávky Olomouc,
Tržnice, plocha ve směru na Náměstí Hrdinů pojedou spoje po stávající trase – po volné
polovině Třídy Svobody. V obráceném směru ze zastávky Olomouc, Náměstí Hrdinů na
zastávku Olomouc, Tržnice pojedou spoje po objízdné trase. Ta povede po ulicích Třída
Svobody, Havlíčkova, Javoříčská, Nerudova, Třída Svobody. Zastávka Olomouc, Tržnice

(před ředitelstvím SŽDC) pro spoje linky 890728 ve směru na autobusové nádraží, nebo
Slavonín, Nedvězí, Bystročice, Žerůvky, Olšany u Prostějova bude přemístěná na zastávku
Olomouc, Tržnice plocha – odjezdové stanoviště 1.


Na spojovacím chodníku mezi Horní hejčínskou a dětským hřištěm u bytových domů v
Balbínově je přerostlá vegetace, větve zasahují do průchozího profilu. Žádáme o prořezání.



Občané upozorňují na nebezpečné provedení vyústění kanálové šachty na chodníku
v Mojmírově ulici, kdy šachtové víko částečně zasahuje do ulice a částečně do chodníku,
ovšem v úrovni vozovky. Tím vzniká nebezpečná situace pro chodce a pro mechanizaci
zimní údržby chodníků. Žádáme o odstranění tohoto nedostatku v co nejkratším termínu.



Obyvatelé Mojmírovy ulice předali předsedovi komise petici, která požaduje omezení
parkování v ulici výhradně pro rezidenty.



Sad vedle parku, o jehož budoucí využití se komise zajímala, je nově ve vlastnictví
developerů.



Tradiční „Úklid břehů Mlýnského potoka se uskuteční 9. 4. 2016 od 9:00, sraz účastníků na
parkovišti u mostu v ulici Břetislavova.“

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 5. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

