Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 10. 6. 2013

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 dne
10. 6. 2013 do cukrárny U Pepíka. Jednání bylo zaměřeno na problematiku seniorů a handicapovaných
spoluobčanů.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Daniel Grygárek KMČ, Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS,
Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL,
Libor Malý ODS, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni – Luděk Mrákava KMČ
Hosté – občané Řepčína, zástupce městské policie, ředitel Základní a mateřské školy Svatoplukova Mgr.
Jiří Šindler a členové pedagogického sboru školy, náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


Občané si nadále stěžují na vandalství a rušení nočního klidu návštěvníky nonstop baru na
Křelovské ulici. — Řešením je ihned volat policii. Občané by uvítali instalaci kamery, protože
policejní hlídka nestihne přijet včas. Provozní dobu podniku nelze úředně omezit.



Od spojovací cesty ke Globusu zmizelo 39 spojovacích dílů a byla demontována svodidla.
Řeší Policie ČR, zástupce městské policie zjistí, jak vyšetřování pokročilo.



Zástupce městské policie z technických důvodů nedodal výpis zásahů před koloniálem Hamal
(dodržování olomoucké protialkoholní vyhlášky), zajistí ho pro červencovou schůzi.



Znovu dochází k opalování kabelů u Mlýnského potoka. KMČ vyzývá městskou policii k
častějším hlídkám v této lokalitě.



KMČ vyzývá k častějším hlídkám také u Globusu – roste množství odpadu z Olomouc City,
který někteří spoluobčané přebírají a odhazují do okolí.

Došlá pošta


Městská policie vyzývá, aby KMČ zaslala své případné připomínky k umístění a provozu
restauračních předzahrádek. KMČ žádné připomínky nemá.



KMČ byla písemně informována panem L. Bubeníčkem st. o problematických svodech dešťové
vody v Břetislavově ulici a složité parkovací situaci před restaurací U Kapličky a v jejím okolí.
KMČ tyto záležitosti sleduje a usiluje o jejich vyřešení.



Ředitelka azylového domu PhDr. Vlasta Krosesková informovala o seznámení klientů
azylového domu s výzvou KMČ a o úspěšné akci, během níž občané, kterým byly jako trest
uloženy veřejně prospěšné práce, uklidili okolí azylového domu a okolí železniční tratě mezi žel.
přejezdem u zast. Mor. železárny-starý závod a Křelovskou ulicí. Výkon práce těchto
spoluobčanů spadá do její kompetence. Člen komise p. Bubeníček vytipoval další lokality. Dr.
Krosesková přislíbila spolupráci.



Předseda KMČ č. 21-Radíkov oslovil KMČ Řepčín, zda by podpořila úsilí radíkovské komise o
vydání městské vyhlášky o dodržování nedělního klidu. (Viz výzva řepčínské KMČ k větší
sousedské ohleduplnosti na webu města.) Komise bude o této záležitosti hlasovat na červencové
schůzi.



Stavební odbor povolil dočasný zábor chodníku v ulici Svatoplukova před domem č. 6 a to od
4. 6. 2013 do 13. 6. 2013 kvůli zateplování domu.

Další projednávané záležitosti


Předseda svolal mimořádné zasedání členů KMČ, které se uskutečnilo 20. května 2013. Bylo
nutné projednat a odsouhlasit jednu až dvě finančně náročnější akce z důvodu časově omezené
možnosti čerpání mimořádně uvolněných prostředků ze strany města pro všechny komise
městských částí. Není proto jisté, zda k jejich realizaci dojde. Přítomní členové komise
odsouhlasili následující dvě investice:
1) Z důvodu prašnosti dokončit povrchovou úpravu komunikace v ulici Oldřichova (parc. č.
1001) a v krátké pozemní komunikaci přiléhající k ulici Máchova (parc. č. 1000/1) asfaltovou
vrstvou.
2) Vypracovat projektovou dokumentaci na rozsáhlou úpravu křižovatky ulic
Svatoplukova x Řepčínská x Křelovská. Přechod pro chodce, který prochází křižovatkou, je
nejfrekventovanější v celém Řepčíně a navíc spojuje školní budovy. Tento přechod je téměř
trojnásobně delší než dovolují normy a dle odboru dopravy tak nelze řešit žádné jeho úpravy
(např. bezbariérovost, osvětlení apod). Rozdělení přechodu pro chodce ostrůvkem by
zdeformovalo tvar křižovatky a odbor dopravy takové řešení rezolutně odmítá. V křižovatce v
ulici Křelovské je pak pouze místo pro přecházení, nikoliv přechod pro chodce, a přes ulici
Svatoplukovu nelze v místě křižovatky v současném stavu ani žádný přechod zřídit. Dle
informace vedoucí pracovnice na odboru dopravy Ing. Motyčkové trvá řešení podobně náročné
křižovatky od zadání projektu po realizaci až tři roky. Dopravní policie však může přikázat takto
nevyhovující přechody pro chodce upravit či zrušit, pakliže úpravy nelze v daném termínu
provést. Komise se proto domnívá, že by neměla být tato investiční akce nadále odkládána.
Komise připojila i požadavek na zřízení dětského hřiště v místech u Mlýnského potoka (v
sousedství parkoviště in-line okruhu) ze zvlášť vyčleněné částky pro tyto účely. Dětské hřiště
v této lokalitě chybí.



Dne 21. května proběhla akce „Řepčín bez skládek“ za spolupráce občanů Řepčína a odboru
životního prostředí. KMČ tímto děkuje všem občanům, kteří se podíleli na vyčištění lokality
okolo Mlýnského potoka, jezu a výpusti Grygárkova jezírka. Komise zašle Moravským
železárnám výzvu k zajištění skládky. Řeší členové komise p. Bubeníček a pí. Hrbáčková.



Předseda se zúčastnil společného jednání odboru investic, odboru koncepce a rozvoje,
projektantů, zástupců Povodí Moravy a Moravských vodáren, na kterém se podrobně řešilo
budoucí odvodnění Křelovské ulice. Předseda s výsledkem jednání seznámil všechny přítomné.



Realizace nových přechodů pro chodce (Řepčínská u ústí Máchovy ulice a Řepčínská „u
zrcadla“) dle informací Ing. Motyčkové z odboru dopravy neproběhne z finančních důvodů
dříve než v roce 2015 (zřejmě ještě později).



Vzrostlé stromy na Řepčínské – po kritice nedostatečného prořezu stromů sdělila
ing. Steigerová z odboru životního prostředí, odd. péče o zeleň, že se budou vybrané stromy
kácet a vysazovat nové.



Okapové roury vyvedené přímo na chodník v Břetislavově ulici – podle zákona (dle
informací odboru dopravy) jsou majitelé nemovitostí povinni svod dešťové vody zaústit do
kanalizace (nebo na vlastní pozemek) na své náklady. KMČ jednomyslně schválila příspěvek
na finální úpravu (rekonstrukci) chodníku z vlastních prostředků, ale až po zaústění všech
dešťových svodů, při kterém nesmí dojít k poničení betonových dlaždic ani obrubníků.
Situaci v Břetislavově ulici považuje komise za v minulosti zanedbanou, a proto se tato
finanční pomoc nebude při budoucích rekonstrukcích chodníků v Řepčíně opakovat.
Vyzýváme tímto, aby občané Řepčína bez zbytečného odkládání zaústili svody dešťové
vody na svůj pozemek nebo do uličního řadu jednotné kanalizace.



Nezakrytá, asi dva metry hluboká studna (na hranici pozemku stat. města Olomouce 1004 a
soukromého pozemku 394/13) v polích patří ZD Unčovice s pobočkou v Křelově. V dohledné
době bude studna na náklady ZD zakryta.



Rozšíření otevírací doby sběrného dvora v Neředíně není podle Technických služeb města
Olomouce z finančních (potažmo personálních) důvodů možné, přestože souhlasí s názorem
komise, že by pomohlo řešit problematiku nelegálních skládek u spojnice ke Globusu.



Opravy chodníků a odstranění nebezpečných předmětů v Řepčíně (viz květnový zápis) –
KMČ již obdržela nacenění prací od technických služeb. Dosahuje výše přes 400.000 Kč. KMČ
odsouhlasila všechny rekonstrukce, ale odmítla financovat čistící a udržovací práce, které žádá
provést např. na náklady technických služeb, čímž by se všechny plánované akce vešly do
rozpočtu KMČ, jenž pro tyto účely čítá 300.000 Kč.



Odpadkové koše — starý betonový koš na „paloučku“ byl vyměněn za nový a nově byl
umístěn odpadkový koš na travnaté ploše na „náměstíčku“.



Patník v chodníku na rohu Máchovy ulice a Řepčínské (nebezpečné křížení cyklostezky ve
směru od železáren), který by měl pomohl chránit chodce před srážkou s cyklistou (viz květnový
zápis) KMČ většinou hlasů schválila.



Břetislavova ulice není označena cedulí a i v dalších ulicích je značení nedostatečné a mnohdy
zmatečné. Řeší člen komise p. Bubeníček s odborem dopravy.



Za domy na Křelovské (mezi zahradami a bývalou benzínkou) je příkop, který nikdo nečistí,
zanáší se. Předseda zjistí, kdo má vykonávat údržbu příkopu a pokusí se sjednat nápravu.



V Rubešově ulici (před ústím na Řepčínskou) je prohlubeň, ve které se drží množství vody a
způsobuje vlhnutí domů. Předseda bude řešit s odborem dopravy.

K rekonstrukci bývalé chirurgie


Náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs seznámil přítomné s aktuálním stavem
rekonstrukce bývalé chirurgie. Do poloviny prázdnin by měla být ukončena 1. fáze –
rekonstrukce školky a parku. Realizace 2. fáze, při níž má být vybudováno sportovní hřiště ve
vnitrobloku školy, které má být v maximální možné míře přístupné i veřejnosti, se z finančních
důvodů pozastavila. Do měsíce budou známy výsledky soutěže vypsané na 3. fázi —
rekonstrukci bývalého kina na tělocvičnu se zázemím, realizovat by se měla příští rok.



KMČ žádá Radu města Olomouce, aby neodkládala dokončení druhé fáze – vybudování
hlídaného sportovního hřiště. V Řepčíně sportoviště pro děti chybí a jeho vybudování je
tak mimořádně významné pro komunitní život a aktivity mladých obyvatel Řepčína.



K dosud nezrekonstruovaným patrům pod školkou a nad ní: v následujících letech má
pokračovat rozsáhlá výstavba v lokalitě Pražská-Východ. Město předpokládá, že děti z této
oblasti budou z větší části navštěvovat školku a školu v Řepčíně, proto si město tato patra
ponechává jako rezervu do budoucna.



Vedoucí učitelka MŠ Svatoplukova Mgr. Dzurianová připomněla složitost situace, kdy školka
bude mít třídy ve třech (sic) budovách.



Ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Schindler se na KMČ obrátil s žádostí o pomoc při hledání
budoucích správců hřiště, nejlépe z řad místních seniorů. Pracovní doba se předpokládá
od dubna do října, denně, ve svátky i o nedělích, od 16 do 20 hod. Nabídka platí až pro tři
osoby. Honorář bude ve výši cca 50 Kč na hodinu. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 585
425 644.



Nově budované oplocení parku není dostatečně ukotveno – předseda viděl fotodokumentaci
několika vyvrácených sloupků. Je nutno revidovat. Mgr. Schindler se na kvalitu výstavby
oplocení zaměří.

Téma „Senioři a handicapovaní spoluobčané“
S přítomnými seniory se řešily tyto otázky:


Nové umístění repasovaných laviček v Řepčíně – na palouček ano, jinde ne (občané se obávají
vandalů a posedávání/polehávání bezdomovců).



Návrh, zda by v jednom z dosud neopravených pater bývalé chirurgie nemohlo město
pronajmout prostory za účelem zřízení ordinace praktického lékaře, případně lékárny.
V Řepčíně ani blízkém okolí žádný lékař ani lékárna není. Komise tento návrh vítá a podporuje.



Předseda zjišťoval zájem o klub seniorů. Vzhledem k malé účasti seniorů nelze dojít k jasnému
závěru. KMČ ještě v tomto roce plánuje společnou schůzi s KMČ Hejčín a na ní chce toto téma
probrat (např. možnost společného klubu pro Hejčín a Řepčín).

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 8. 7. 2013 v 18:30 opět v cukrárně U Pepíka.

Schválil: Michael Mencl
Zapsala: Marcela Koupilová

