Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 5. 8. 2015

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 5. 8. 2015 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek,
Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda),
Luděk Mrákava, Bc. Roman Vlha ČSSD, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni - Jiří Hanák ODS
Hosté – občané Řepčína

III. Projednávané záležitosti


Jednání KMČ se zúčastnil radní Mgr. Filip Žáček (ČSSD), který přednesl následující
informace:
o Propojení kruhového objezdu u Globusu s Řepčínskou ulicí u železáren:
 Etapa této stavby bude od kruhového objezdu po ulici Křelovskou, řízení je
ve fázi hotového územního rozhodnutí, nyní se řeší majetkové vztahy. Této
etapě musí předcházet realizace odvodnění Křelovské ulice. Projektová
dokumentace by měla být realizována v příštím roce, na jehož konci bude
vypsaná soutěž, realizace tedy nejdříve v roce 2017.
 Výkupy pozemků podél Křelovské ulice za účelem realizace odvodňovací
svodnice jsou realizovány i s ohledem na možnost vytvoření cyklostezky.
 Radní Žáček také představil studii spojnice kruhový objezd – Řepčínská, kde
jsou zanesené i další místní komunikace, napojující areál bývalé benzinky,
které jsou mimo vymezený koridor pro komunikace územním plánem a
zároveň zasahují do zahrad řadových domů na Křelovské ulici. Žádáme
Odbor koncepce a rozvoje o vysvětlení těchto částí studie.

o Informace ohledně zásobníku plynu fy Tomegas s.r.o.: v roce 2012 byl na místě
proveden bezpečnostní audit, který shledal drobné nedostatky, které byly odstraněny.

Hasičský záchranný sbor zpracovává aktuálně havarijní plán, který předloží
Bezpečnostní radě města – Mgr. Žáček bude jednání monitorovat a s výsledky
seznámí KMČ.


Komise upozorňuje na pojíždění chodníků technikou TSMO zejména v případech
vysypávání košů a údržby zeleně apod. Dochází k poškozování draze zrenovovaných
dlážděných povrchů.



TSMO provedly vyspravení povrchu účelové komunikace z Křelovské ulice ke Globusu.



Křižovatka Svatoplukova x Křelovská x Řepčínská – Komise se shodla na zachování
křižovatky ve tvaru kříže.



Proces rekonstrukce suterénu bývalé chirurgie pro potřeby komise a komunitních aktivit
v Řepčíně je ve stádiu výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace.



Komise upozorňuje na zanedbaný stav pískoviště na palouku (Křelovská ul.)



Žádáme odplevelení chodníků: Ulice Máchova, před č.p. 31 a Rubešova od č.15 po č. 19.



KMČ vybrala a schválila následující investice, které by měly být zrealizovány v průběhu
měsíce září:
-



lokálně propadlý chodník před nonstopem na Křelovské
lokálně propadlý chodník na rohu Máchovy a Zengrovy
lokálně propadlý chodník před Martinovou 3
lokálně propadlý chodník v Zengrově (naproti Gogolově ulici)
předláždění chodníku v Máchově od č.31 po č.37
předláždění chodníku v Martinově před domem č.6
vydláždění chodníku v místě sjezdu v Řepčínské "U Slovana" (ze zámkové dlažby)
tři místa propadlé zámkové dlažby u bytových domů Balbínova 3 a 7 (nad garážemi a u
svahu k zahrádkám)
sjezd z ul. Svatoplukova k bráně mezi parkem a školou

Na příštím jednání bude řešena příprava řepčínského sportovního dne.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. 9. 2015 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.

Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

