Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 14. 1. 2013

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 14. 1. 2013 do sálu restaurace U Kapličky.
II. Prezence
Přítomni – Bc. Michael Mencl ČSSD (předseda), Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS, Mgr.
Jana Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL,
Libor Malý ODS, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni - David Grygárek KMČ, Ivana Aleksičová TOP 09, Luděk Mrákava KMČ
Hosté – občané Řepčína
III. Projednávané záležitosti
Problematika z minulého jednání komise


Překopávky silnice v Máchově ulici – předseda obdržel z magistrátu dodatečné povolení k
využití komunikace a provedení překopů kvůli stavbě čtyř rodinných domků. Ulice má být
uvedena do původního stavu v období mezi 31. 3. a 30. 4. 2013.



K možnosti stavební uzávěry na prostor mezi Máchovou ulicí a Moravskými
železárnami (viz. zápis z prosince 2012) – předseda jednal s Ing. Galíkovou z odboru
koncepce a rozvoje. Uzávěru by musela schválit rada města, což by trvalo přibližně půl roku
a zabránila by jen velkým stavebním úpravám. Drobným úpravám nebo případnému
obnovení provozu nikoliv. Dle komise je proto tato iniciativa momentálně bezpředmětná.



Komunikace Křelovská-Globus – bylo potvrzeno, že nebude využívána pro stavbu
Sladkého města. Její opravu (částečné záplatování) by na jaře mohlo financovat částí
prostředků KMČ. Předseda bude v této věci dále jednat. Sám rovněž podal podnět na odbor
dopravy, aby byla na Křelovské ulici, kde končí zástavba a chodci musejí ke Globusu jít
několik desítek metrů po silnici bez chodníku, umístěna značka Pozor, chodci.



Posunutí značky Jednosměrný provoz na začátek Rubešovy ulice (viz zápis z prosince
2012) – v nejbližších dnech bude situaci řešit odbor dopravy s dopravní policií.



Obnova přechodu na Křelovské ulici – předseda řešil na odboru dopravy a na krajském
úřadě. Zatím bez výsledku.



Oprava zastávky MHD na Řepčínské ulici (naproti „malé škole“) - podle sdělení p.
Holého z odboru dopravy bude realizována v první polovině letošního roku. Zároveň je na
letošní nebo příští rok v plánu vybudování nové zastávky se zázemím na autobusové
točně u Moravských železáren.

Došlá pošta






Dodatečné oznámení o povolení záboru a překopu Svatoplukovy ulice z důvodu
plynofikace kotelny
Dodatečné oznámení o povolení záboru a překopu Máchovy ulice z důvodu realizace
přípojek inženýrských sítí a výstavbě rodinných domů.
Dotazník z etnografického ústavu Moravského zemského muzea – zda je v povědomosti
místních obyvatel tradice „venášení Pámbučka“ (nebo také „venášení Matičky“, „venášení
Pámbičkovy Matičky“, „strojení Pámbička“, „venášení křéža“). Předseda dotazník rozešle
členům komise.
Žádost č.j. SMOl/Maj/22/6051/2012/Pr z majetkoprávního odboru magistrátu o
vyjádření KMČ k pronájmu parcel č. 905/81, 905/68, 849/28 a 1183/11 v k.ú. Řepčín,
statutárního města Olomouc v lokalitě Horní nivy a Horní studánka společnosti Školagro
s.r.o. za účelem zemědělského obhospodařování. KMČ nemá k pronájmu námitek.

Další projednávané záležitosti






Nebezpečné stromy: občané si stěžují na přerostlý strom v areálu ZŠ v ul. Svatoplukova,
který zakrývá dopravní značení před křižovatkou. Na Řepčínské ulici se na levé straně ve
směru do centra vyskytují přerostlé a nebezpečné jasany. Ing. Štěpánková z odboru
životního prostředí přislíbila členu KMČ p. Skácelovi, že budou stromy na Řepčínské v roce
2013 ošetřeny. Předseda bude urgovat prořezání nebezpečných stromů.
Křoviny před Elektro Müller – brání výhledu doleva při výjezdu z Balbínovy do
Řepčínské / Horní hejčínské ulice. Předseda bude řešit s odborem dopravy a životního
prostředí.
Spalování odpadů v některých domácnostech v Máchově ulici – komise se shodla, že je
to hlavně věc domluvy a vzájemné ohleduplnosti. Předseda zjistí možnosti postihů tohoto
jednání.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 11. 2. 2013 v 18:30 opět v sále restaurace U Kapličky.

Schválil:
Zapsala:

Bc. Michael Mencl
Mgr. Marcela Koupilová

