
Komise městské části č.22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 17. 9. 2012

I. Zahájení jednání

Komise městské části č.22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 17.9.2012 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

II. Prezence

Přítomni – Bc. Michael  Mencl ČSSD (předseda),  Ivana  Aleksičová TOP 09, Martin  Grygárek
KMČ,  Jiří  Hanák ODS,  Mgr.  Jana  Hanáková KDU-ČSL,  Zdeňka  Hrbáčková KSČM,  Mgr.
Marcela  Koupilová KDU-ČSL,  Libor  Malý ODS,  Luděk  Mrákava KMČ,  PaedDr.  Miroslav
Skácel KSČM
Nepřítomni - David Grygárek KMČ

Hosté – zástupce městské policie (dále jen MP), občané Řepčína

III. Projednávané záležitosti

 Problematika z minulého jednání komise

̶ Nevhodné místo pro kontejnery na Křelovské ulici – kontejnery byly přesunuty na druhou
stranu ulice (stabilnější podklad) avšak na podnět občanů a po projednání komisí (s ohledem
na  povětrnostní  podmínky)  budou  umístěny  na  nově,  za  tímto  účelem  realizovanou,
zpevněnou plochu. Řeší předseda komise

̶ Kanalizace v ul. Křelovská - musí se vyjasnit  vlastnictví kanalizační vpusti, a kdo za ni
nese  zodpovědnost.  Sekání  trávy  na  pozemcích,  které  nejsou  města,  nejsou  v  jeho
kompetenci. Nadále řeší předseda komise a iniciuje místní šetření.

̶ Tonážní omezení na Řepčínské ulici v úseku mezi ul. Břetislavova a ul. Balbínova nebude
realizováno. Bylo již několikrát projednáváno odborem dopravy se zástupci PČR - DI, státní
správy i Městské policie Olomouc s negativním stanoviskem. V současné době technický
stav  komunikace  odpovídá  požadavkům na  únosnost  vozovky.  Dřívější  omezení  tonáže
bohužel nelze doložit.

̶ Cyklostezka na rohu ulice Řepčínská a Máchova (nebezpečí kolize cyklistů a chodců) –
předseda  komise  navrhl  odboru  dopravy  realizaci  vodorovného  značení  na  chodníku
oddělující chodce a cyklisty. Občané Řepčína žádají o prodloužení vodorovného značení od
ul. Máchova až po železniční zastávku u MŽ. Řeší předseda komise

̶ Výskyt  potkanů v ul.  Máchova  – Občané  uvádí,  že se  potkani pohybují  na  trávě,  čímž
spadají do zodpovědnosti odb. živ.  prostředí.  Potkany v kanalizaci řeší Veolia  a ve dnech
25.10. – 1.11. proběhne deratizace kanalizační sítě v celé Olomouci. Výskyt v oblasti ul.
Máchova bude řešit předseda KMČ s odb. živ. prostředí a členové komise bydlící v lokalitě.

̶ Předseda inicioval  prořezání nebezpečných stromů v parku u ul. Svatoplukova ještě před
zahájením celkové rekonstrukce parku s realizací v roce 2013



̶ Havarijní stav chodníku Na Trati – vyčištěn; oprava se může realizovat (viz níže)
̶ Spojovací cesta Křelovská – Globus – financování celkové rekonstrukce převážně z peněz

komise je  pro KMČ Řepčín nepřijatelné.  KMČ se dohodla na investici do méně finančně
náročné opravy povrchu.

̶ Přechod  pro  chodce  na  Křelovské bude  dle  informací  odb.  dopravy na  podnět  KMČ
obnoven.

 Připomínky pro policii

 Problematické parkování aut na křižovatce Jaromírovy a Ovesné ulice  – dle obyvatel
lokality způsobují automobily špatný výhled a nebezpečné přecházení, protože auta blokují
místo pro přecházení v Ovesné ul.  Zástupce MP žádá, aby vždy, když dochází k takovému
omezení byla zavolána městská policie. Předseda komise zjistí podmínky zřízení přechodu
pro chodce v této lokalitě.

 Občané  se  ptají,  zda  by  nebylo  možné,  aby  ve  všední  dny  ráno  (dočasně  po  dobu
rekonstrukce  mateřské  školy  a  parku  v ul.  Svatoplukova)  hlídkovali  u  přechodu  pro
chodce příslušníci  městské policie. Dle zástupce MP je problém v nedostatku strážníků
(Byla otevřena škola pro slabozraké, kde jsou nově každodenní hlídky). Možnosti městské
policie projedná člen komise p. Skácel.

 Parkování přívěsu na chodníku před domem č.p. 137/3 – přívěs blokuje chodník v celé
šíři již  několik týdnů. Všichni chodci (včetně školních dětí a postižených) musí daný úsek
obcházet po frekventované vozovce. Řešením je volat městskou policii.
Po jednání KMČ byl přívěs přemístěn z chodníku do vozovky.

 Na Křelovské ulici ničí špatně parkující vozidla chodník. Řešením je volat městskou policii.

 Nové připomínky a podněty občanů

 Obyvatelé  ulice  Křelovská  upozorňují  na  nedostatky  při  probíhající  rekonstrukci
chodníku v souvislosti s nevyhovujícími  odtokovými poměry lokality.  Předseda dá podnět
zhotoviteli rekonstrukce TSMO a.s. a zohlední připomínky při dalším řešení problematiky
odvodu dešťových vod z lokality.

 České dráhy opakovaně neodklízejí ořezané větve ani v zastavěné části Řepčína. Projedná
předseda.

 Zvětšuje  se  nelegální  skládka podél spojovací komunikace z ul.  Křelovské ke Globusu.
Příslušník  městské  policie  sdělil,  že  není  v  možnostech  MP toto  řešit,  není-li  pachatel
přistižen při činu. KMČ navrhuje prodloužení otevírací doby sběrného dvora v Neředíně.
Problematikou se bude dále zabývat.

 Občané žádají obnovení chodníku v ul. Řepčínské od zrcadla ke kapličce (na levé straně).
Chodník  tu  historicky  existoval,  teď  je  tu  pás  zeleně.  Přesto  je  zde  vyšlapaná  pěšina
využívaná řadou občanů a školáků. KMČ se bude touto myšlenkou dále zabývat. Předseda
komise zjistí důvody, proč byl chodník zrušen.

 Další projednávané záležitosti

 KMČ Řepčín má svou prezentaci na Facebooku (www.facebook.com/olomouc.repcin)
 Město  Olomouc  oznámilo  zahájení  projektu Koncepce  vodního  hospodářství  města

Olomouce. Sbírá podněty od občanů týkající se odtokových poměrů v Olomouci. Jakékoliv
připomínky  (kde  a komu se  zaplavuje  např.  sklep,  zahrada  či  jiný  majetek)  lze  do 30.
listopadu zasílat na adresu voda@olomouc.eu nebo příp. Ing. Polcerovi z odboru koncepce
a  rozvojem,  odd.  technické  infrastruktury,  tel:  588  488  366.  KMČ  nahlásí  dlouhodobě
problematickou lokalitu ul. Křelovské.

 Člen komise p. Skácel informoval o plánované opravě vozovky v ul. Řepčínská (v zatáčce
u domu č.p. 14)



 Rekonstrukce chodníků:  chodník Na Trati –  až bude hotová rekonstrukce parku a jeho
oplocení,  je  v  plánu  rekonstrukce  celého  chodníku  od Balbínovy  ulice  po  autobusovou
zastávku Svatoplukova (2. pol.  roku 2013). Předseda zajistil,  že do zimy bude provedena
nejnutnější  oprava chodníku v místech po vykácených stromech.  Chodník u pizzerie na
křižovatce Svatoplukova a Řepčínská  – v místě  u  lampy nutno rozšířit  chodník,  aby byl
umožněn  průchod  chodců,  kočárků,  vozíků  a  pro  snadnější  zimní  údržbu  (nutno
zkoordinovat  s  plánovanými  zemními  pracemi  při  realizaci  přeložky  VN).  Propadlý
chodník u lampy na zastávce Svatoplukova ve směru do města.  Všechny tři lokality řeší
předseda komise.

 Došlá pošta

 Nabídka  Centra  denních  služeb  příspěvkové  organizace  Sociální  služby  pro  seniory
Olomouc, p.o. Nabídka je určená seniorům a osobám se zdravotním postižením, včetně osob
s různou formou demencí. Pro případné zájemce budou propagační materiály uveřejněny na
nástěnkách KMČ.

 Informace k zahájení projektu Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (viz. Výše)
 Senior  z  Frýdecka  se  obrátil  na  předsedu  komise  a  hledá  kontakt  na  rodinu  Sbíralů

(podrobnosti a kontakt u předsedy)

IV. Ukončení jednání

Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 15.10.2012 v 18:30.

Schválil: Bc. Michael Mencl
Zapsala: Mgr. Marcela Koupilová


