Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 4. 4. 2018

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 dne 4. 4. 2018 do nových prostor KMČ v suterénu MŠ Svatoplukova 11. Schůze začala se
zpožděním v cca 19:20.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Jiří
Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD
(předseda), PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni – Luděk Mrákava
Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO
III. Schválení minulého zápisu
 Komise schválila zápis z březnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
 V ulici Břetislavova stále jezdí cyklisté v protisměru, místo aby využívali souběžnou
cyklostezku.
Další projednané záležitosti:
 Přibližně v polovině roku bude realizováno zpevněné stání pro kontejnery v ulici Křelovská
a u kapličky sv. Isidora.
 Povolena rozkopávka a zábor chodníku v ulici Břetislavova.
 Skládka pražců na soukromém pozemku za přejezdem na Řepčínské není dle vyjádření
odboru životního prostředí definována jako nebezpečný odpad, tudíž ji nebude řešit.
 Někteří občané sdělují, že nepřipustí, aby se stali oni a jejich děti obětmi sociálního
podnikání.

 ZŠ Svatoplukova zve 26. dubna od 16:00 na akci „V parku to žije“ - sportovní program na
hřišti v parku a na hřišti ve dvoře školy.
 Pálení čarodějnic se uskuteční v sobotu 28. dubna od 14:00 u Mlýnského potoka.
 Pietní akt a kladení věnců se uskuteční u památníku v parku 8. května v 9:00.
V. Nové požadavky
 Žádáme o navýšení počtu stojanů na kola na parkovišti u inline okruhu.
 Stav vodovodní sítě a přípojek k domácnostem v Řepčíně je ve velmi špatném stavu.
Občané si opakovaně stěžují. Žádáme o kompletní rekonstrukci.
 Občané žádají o umístění odpadkového koše na konec Mojmírovy ulice, kde je hojně
využívaná lavička a absence koše nemotivuje k udržování pořádku. Mojmírova ulice je
oblíbenou zkratkou pro pěší.
 V Máchově ulici naproti ulice Na zahrádkách stojí nadále kontejnery na chodníku a není zde
vybudováno nové stání, které má zhotovit vlastník přilehlého pozemku (podmínka odkupu
části pozemku od města). Žádáme o okamžité řešení, protože kontejnery brání užívání
chodníku.
 V Zengrově ulici je nevhodně umístěná lampa veřejného osvětlení v chodníku. V ulici
Řepčínská před domem č.o. 7 je poškozená lampa. Žádáme o výměnu těchto lamp.
 Komise schválila částku ve výši 26 tis. Kč pro spolek Naše Řepčínsko k organizaci akce
Pálení čarodějnic, která proběhne v sobotu 28. dubna 2018. Schváleno per-rollam 22.4.2018.
VI. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. května 2018 v 18:30 v prostorách KMČ v
suterénu MŠ Svatoplukova 11. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Ladislav Čáp
Schválil: Michael Mencl

