Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 13. 7. 2016

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 dne 13. 7. 2016 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.

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

III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


žádné

Hosté:
Na jednání komise zavítali zástupci Internetporadna.cz, aby občanům Řepčína představili
služby, které poskytují zdarma v sociální oblasti, zvláště pro seniory a tělesně postižené.
Jedná se zejména o tyto služby, které poskytují v sídle Internetporadny ve Wurmově 7 nebo na
www.internetporadna.cz:
1) odborné sociální poradenství pro zdravotně znevýhodněné a pro seniory. Například
právní poradna, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, bydlením apod.
2) sociální rehabilitace RESTART pomáhá s řešením složitých životních situací.
Například pomoc s hledáním zaměstnání, psaním životopisů, skupinové jazykové a
počítačové kurzy apod; pomoc s vyřizováním bydlení s pečovatelskou službou, pomoc
s osobní asistencí, pomoc s řešením finančních problémů; psychologická poradna,
ergoterapie… Zaměstnanci Internetporadny mohou přijít i k Vám domů nebo nabídnout
například doprovod na úřady.
Volejte 774 724 877 nebo 736 447 248
3) Olomoucká krizová linka / linka důvěry od 18:00 do 6:00 na tel. 585 414 600

Další projednávané záležitosti:


Na žádost obyvatel o osazení dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel mimo
dopravní obsluhy do ulice Mojmírova, odpověděl ing. Luňáček z Odboru koncepce a
rozvoje, že ul. Mojmírova je veřejně přístupnou místní komunikaci, dle zákona č. 13/1997
Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 19 není důvod omezit obecné užívání komunikace.
Obyvatelé Mojmírovy ulice s výše uvedeným stanoviskem Odboru koncepce a rozvoje
nesouhlasí a podají proti němu námitky.



Komise poté, co obdržela nacenění oprav od TSMO a.s., na svém jednání rozhodla, že
v letošním roce nechá opravit chodník v Máchově ulici od č.o. 28 po č.o. 44. Opravy by
měly proběhnout v srpnu nebo v září.



V nejbližších dnech bude svolána společná schůze vedoucích několika dotčených odborů
magistrátu, resp jejich oddělení, aby řešili otázku odstraněného chodníku před novostavbami
4 RD v Máchově ulici, která uvízla na mrtvém bodě. Komise považuje vyřešení tohoto
chodníku za důležité.



Komise upozorňuje, že v ulici Zengrova stále není po překopání silnice (domovní přípojka)
dokončen živičný povrch.



Komise upřednostňuje realizaci chodníku v Řepčínské ulici od č.o. 41 po č.o. 79 před
vysazením dřevin v tomtéž úseku. Stavba chodníku od kapličky sv. Isidora po č.o. 79
proběhne letos.



Občané Křelovské ulice si stěžují na dlouhodobě vysokou hlučnost vlakových souprav
Regionova v zatáčce u železničního přejezdu v Křelovské ulici. Komise požádá SŽDC, aby
vlaky v tomto úseku používaly mazání.



U parkoviště in-line stezky v Břetislavově ulici je přerostlá tráva. Žádáme odbor životního
prostředí, potažmo TSMO a.s. o posekání.



Občané hlásí několik suchých stromů a spadených velkých větví v parku Svatoplukova,
suchý šeřík před domy Máchova č.o. 32-34 a spadený strom před Koloniálem Hamal,
Řepčínská č.o. 68. Žádáme odbor životního prostředí, potažmo TSMO a.s. o kontrolu a
úklid.



Obyvatelé domu Řepčínská č.o. 64 si stěžují na špatné vyspádování nedávno opravovaného
chodníku, které způsobuje, že při dešti teče voda k fasádě jejich domu. Žádáme odbor
správy městských komunikací, aby toto zkontroloval.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 3. 8. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Zapsal a schválil: Michael Mencl

