Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 11. 3. 2013

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 11. 3. 2013 do sálu hostince U Kapličky.
II. Prezence
Přítomni – Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Daniel Grygárek KMČ, Martin Grygárek
KMČ, Jiří Hanák ODS, Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr.
Marcela Koupilová KDU-ČSL, Luděk Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni – Mgr. Ivana Aleksičová TOP 09, Libor Malý ODS
Hosté – zástupce Policie ČR a Městské policie, občané Řepčína
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii
- chybějící značka „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ na mostě přes Mlýnský potok policie řeší.
- odstavený vůz Favorit u „Planého mostu“ - řeší MP.
- vznikají nové černé skládky u cesty vedoucí podél Mlýnského potoka (směrem na Poděbrady,
podél železárenského plotu); rovněž zde v nočních hodinách někteří spoluobčané opalují kabely.
Je třeba volat policii, pokud jsme přímými svědky. O situaci bude informována CHKO, protože
lokalita už patří do chráněného území.
- objekty zřejmě bývalé kotelny a bývalé jídelny za azylovým domem – bezdomovci likvidují.
Policie bude hlídkovat.
- vykopnuté dveře do bývalé restaurace Slovan, nebezpečí zranění – policie se bude znovu
zabývat.

Problematika z minulých jednání komise


Hřiště na Křelovské (hrací plocha u trati) – nový územní plán plochu překvalifikuje na
„plochu rekreační“, což umožní oplocení hřiště ze strany od železnice a od silnice
(realizovatelné tedy bude až po schválení nového územního plánu).



Ořez stromů – řeší předseda s p. Bubeníčkem. Ve věci jabloně v zahradě ZŠ prof.
Matějčka, která zastiňuje dopravní značky, musí předseda zaslat písemnou žádost řediteli
školy, pak může být řešeno.



Obnova chodníku na Řepčínské ulici – předseda zadá vypracování projektové
dokumentace (upozorní přitom na zachování historického patníku).



Propojení cyklostezky a in-line stezky u Mlýnského potoka – člen komise PaedDr.
Skácel informoval, že odbor investic magistrátu propojení zrealizuje ještě v tomto roce.



Dopravní značky – vzhledem k dopravní situaci u restaurace U Kapličky a in-line okruhu
nenamítá dopravní policie nic proti navrhované úpravě dopravního značení, a sice
odstranění jednosměrného provozu z křižovatky u cukrárny směrem do Břetislavovy ulice.
Jednosměrný provoz tak bude pro Břetislavovu ulici platit až od napojení Rubešovy ulice.



Úsek silnice nebezpečný pro chodce na konci Křelovské ulice (od konce chodníku k
odbočce ke Globusu) – komise zažádá o přemístění značek „Začátek obce“ a „Konec obce“
o cca 100m dále, až za odbočku ke Globusu. Bude tam tedy platit omezení rychlosti v obci a
k tomu bude připojena značka „Pozor, chodci ve vozovce“. Komise je jednomyslně pro,
předseda podá žádost.

Další projednávané záležitosti






Možnost obnovy železniční zastávky Řepčín – předseda v této věci jednal na odboru
koncepce a rozvoje. Pro obnovenou zastávku je prostor i v novém územním plánu. Je třeba
řešit se Správou železniční dopravní cesty a krajským úřadem. Řeší předseda a člen komise
D. Grygárek.
Občané vyjádřili potřebu zřízení přechodu pro chodce u zastávky MHD Moravské železárny
- Starý závod (ve směru do města) z Máchovy ulice. Řeší předseda.
Předseda navrhl zbudování chodníku od restaurace U Kapličky k cukrárně. Komise souhlasí,
aby předseda projednal s projektantem, zda je tento chodník realizovatelný.
Vzhledem ke změnám podmínek ze strany provozovatele restaurace U Kapličky dochází
k dalšímu přesunu místa konání jednání komise městské části a to do cukrárny U Pepíka.

Příští jednání KMČ bude, vzhledem ke změně místa jednání, o týden posunuté a bude se tedy
konat v pondělí 15. 4. 2013 v 18:30 v cukrárně U Pepíka. Děkujeme za pochopení.

Schválil:
Zapsala:

Mgr. Michael Mencl
Mgr. Marcela Koupilová

