Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 12. 8. 2013

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 12. 8. 2013 do cukrárny U Pepíka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KMČ, Daniel Grygárek KMČ, Martin Grygárek KMČ, Mgr. Jana
Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Libor Malý ODS, Mgr. Michael Mencl ČSSD
(předseda), KMČ Luděk Mrákava KMČ
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL (omluvena), PaedDr. Miroslav
Skácel KSČM
Hosté – občané Řepčína, zástupci městské policie a Policie ČR
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


Občané vznesli připomínky k parkování vozíku s pískem na ulici Svatoplukova a
parkování aut před pizzérií Taverna U Pece. K dané záležitosti se aktivně vyjadřovalo i
několik občanů na facebooku KMČ. Majitelé pizzerie v reakci na připomínky občanů
umístili na budovu ceduli upozorňující hosty, aby při parkování zachovali volný průchod na
chodníku pro kočárky a invalidní vozíky. Stížnost na parkování vozíku byla řešena komisí
opakovaně a majiteli vozíku bylo doporučeno najít pro parkování jiné, vhodnější místo.

Došlá pošta


Odbor majetkoprávní (SMOl/Maj/22/835/2013/Sk) žádá komisi o stanovisko k pronájmu
pozemků parc.č. 930/16, 905/80, 1014/1 a 1182/2, k.ú. Řepčín panu M. Peterkovi za účelem
zemědělského obhospodařování. K pronájmu parcel č. 930/16 a 1182/2 nemá komise
námitek. Parcely č. 905/80 a 1014/1 jsou v kompetenci KMČ Neředín.



Odbor stavební (SMOl/OPK/79/3009/2013/Ja) dodatečně oznamuje uzavírku komunikace
z důvodu opravy železničního přejezdu na ulici Svatoplukově, a to od 22. 7. do 2. 8. 2013.
Komise se domnívá, že se jednalo o přejezd v ulici Křelovské.



Technické služby města Olomouce informují o strojním čištění komunikací v Řepčíně a to
v týdnu 19. 8. – 23. 8.

Další projednávané záležitosti


Komise informovala o výsledku spolupráce s PhDr. Vlastou Kroseskovou – ředitelkou
Azylového domu v Řepčíně: za pomoci několika klientů azylového domu a osoby s trestem
výkonu veřejně prospěšných prací proběhl úklid odpadků v oblasti od vlakové zastávky
Olomouc-Řepčín po nonstop bar u vlakového přejezdu na Křelovské ulici. Komise si této
spolupráce cení.



Sekání trávy u in-line okruhu – zanedbaný, vzrostlý travní porost u parkoviště na ulici
Břetislavova i pozemky někdejších zahrádek byly posekány na objednávku. Komise žádá,
aby bylo sekání strávy u in-line okruhu zahrnuto do pravidelné údržby.



Komise děkuje panu Handlovi za odplevelení schůdků u Mlýnského potoka.



Suché koruny stromů – komise žádá ořez a omlazení stromů v ulici Řepčínská (od
telefonní budky po Koloniál Hamal), v ulici Oldřichova a Svatoplukova (u školy). Komise
dodá pro ořez stromů MMOl podklady – Řeší člen KMČ p. Bubeníček.



Zajištění studny – komise žádá, aby byla meliorační studna v poli za bývalou benzínovou
pumpou lépe zabezpečena – betonovým poklopem. V současné době je přikryta pouze
dřevěnou paletou. Řeší člen KMČ p. Bubeníček.



Komise žádá o výměnu lampy před domem Břetislavova č. 15. V současné době je zde
lampa se širokou základnou, která neumožňuje průjezd dětských kočárku a invalidních
vozíčků (zbývá cca 50 cm). Vzhledem k rostoucímu silničnímu provozu v ulici žádáme
výměnu lampy za modernější, užší. Řeší předseda Mencl



Dle vyjádření odboru dopravy MMOl nelze z rozpočtu KMČ opravit koryto a vjezd před
Moravskou hospodou. Silniční koryto patří do správy Olomouckého kraje a vjezd je
soukromého majitele.



Komise jednomyslně rozhodla o investování zbývajících finančních prostředků KMČ
pro opravy na rok 2013 do následujících akcí:


Vypracování projektu na opravu chodníku v ul. Břetislavova (souběžného
s Mlýnským potokem, křižovatku s Gogolovou ulicí). Občané v rámci projektu
žádají zřízení šikmých parkovacích stání vyhrazených pro majitele domů a bytů v ul.
Břetislavova. Po zpracování projektové dokumentace by měl vlastní opravu
chodníku financovat odbor dopravy. Komise poptá cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace do příštího jednání KMČ.



Oprava prašného povrchu vozovky na Oldřichově ulici. (Komise získala od Rady
města mimořádné finance na realizaci asfaltového povrchu komunikace v ul.
Oldřichova ve výši 150.000 Kč. Komise odsouhlasila příspěvek ve výši 100.000 Kč
na pokrytí dalších souvisejících investic (opravy obrubníků, předlažby sjezdů,
zvýšení kanalizačních vpustí, atd.), aby mohla být komunikace kvalitně dokončena.



Předláždění krátkého úseku chodníku v ulici Řepčínská - v místech telefonní budky
u „malé školy“ (cca 20 m).



Oprava chodníku v ulici Zengrova (od domu č. 7) směrem k náměstíčku na pravé
straně (cca 40 m).



Případné financování projektu nového chodníku v ulici Gogolova.



Křižovatka Řepčínská, Svatoplukova, Křelovská – komise žádá Odbor koncepce a
rozvoje MMOl, aby poptal studii celkové úpravy tvaru křižovatky. Komise je ochotna na
studii z prostředků jí přidělených přispět. Řeší předseda Mencl



Náměstíčko (křižovatka ulic Břetislavova a Zengrova) – komise žádá Odbor koncepce a
rozvoje MMOl, aby poptal studii dopravního a architektonického řešení a celkové koncepce
„náměstíčka“. Řeší předseda Mencl



Předseda přinesl k nahlédnutí a připomínkám zpracovaný projekt na stavbu chodníku na
Řepčínské ulici (od zrcadla k autobusové zastávce Řepčín-škola).



Komise podala žádost o umístění betonového patníku na rohu ulice Řepčínská a
Máchova, který by mohl zvýšit bezpečí chodců přicházejících z Máchovy ulice. Řeší
předseda Mencl



Předseda předal žádost o opravu zastávky Řepčín-škola a řešení dalších záležitostí
dopravního značení ing. Motyčkové z odboru dopravy (dříve řešeno s p. Holým, ale žádná
opatření nebyla dosud provedena).



Občané upozorňují komisi na rozbité lavičky a chybějící odpadkový koš u pískoviště v
Balbínově ulici, mezi domy č. 5 a 9. Řeší předseda Mencl



Vzhledem ke konstrukčním chybám nad vjezdy do podzemních garáží domů v Balbínově
ulici č. 3 a 7, žádá komise umístění patníku, který fyzicky zamezí vjezdu aut
nerespektujících dopravní značku „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“. Řeší předseda
Mencl



Na návrh občanů žádá komise o zřízení zpevněných ploch pro kontejnery tříděného
odpadu umístěných u bytových domů v Balbínově ulici. V současné době jsou umístěny
v zeleni nebo brání průchodu po chodníku. Řeší předseda Mencl



Občané vznesli dotaz na stav silnice v Máchově ulici u novostaveb řadových rodinných
domů (u křižovatky s ulicí Kusou) – komunikace měla být uvedena do původního stavu do
30. 4. 2013. V současné době je stále poškozená stavebními pracemi. Řeší předseda Mencl



Občané si stěžují na hluk neznámého původu z areálu Moravských Železáren.



Občané chválí novou podobu parku u ZŠ Svatoplukova.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 9. 9. 2013 v 18:30 opět v cukrárně U Pepíka. Jednání
bude zaměřeno na problematiku podnikání v Řepčíně a investičních priorit města pro rok 2014.

Zapsala:

Jana Hanáková

Schválil:

Michael Mencl

