Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 2. 12. 2015

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 2. 12. 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, zástupce Městské policie Olomouc (MPO)
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Občanka Řepčína upozorňuje na bezdomovce v odlehlé části parku, po kterých zde
zůstávají fekálie a odpadky, zejm. rozbité skleněné lahve, které pak ohrožují hrající si
děti.

Další projednávané záležitosti:


Žádáme TSMO a.s. o častější úklid v parku (zejména v souvislosti s připomínkou pro MPO)



V Řepčíně byly provedeny opravy komisí vybraných úseků chodníků. Při výběru bylo
přihlíženo ke stavu povrchu a frekvenci pohybu chodců. Vzhledem k omezenému rozpočtu
byly opravy rozvrhnuty do několika let.
Občané upozorňují, že v areálu bývalých železáren na konci ulice Oldřichova je stavba
v havarijním stavu, která obtěžuje v místě bydlící občany prašností a v případě větrného
počasí dochází k uvolňování plechů a asfaltové lepenky. Tento objekt je v majetku
Moravských železáren a.s.
Nesvítí několik lamp pouličního osvětlení na ulicích Máchova, Na Trati a Svatoplukova.
Komise upozorní TSMO a.s.
V zeleném pásu od zastávky Řepčínská, směr k železárnám, po kapličku sv. Isidora a také
v parku a v okolí bytových domů v Balbínově ulici se nadměrně vyskytují psí exkrementy.
Žádáme občany v zájmu ohleduplnosti, aby uklízeli po svém psovi.



















Chodník na Řepčínské ulici před č. p. Řepčínská 46 je vzedmutý po provádění přeložky NN
do země. KMČ žádá odbor dopravy, aby prověřil, zda nelze nápravu vymáhat po realizační
firmě.
Sjezd z ulice Jarmily Glazarové (naproti č.p. 18) na soukromý pozemek vedle cyklostezky
má ostrou hranu mezi vozovkou a sjezdem. Majitel dotyčného pozemku vyjádřil záměr
opravit si sjezd na vlastní náklady.
Komise upozorňuje, že cyklostezka podél Mlýnského potoka je určená pouze pro cyklisty a
pěší.
Žádáme o údržbu zeleně - prořez keřů v Řepčínské ulici od Koloniálu Hamal ke školce.
Nově vysazené, avšak uschlé stromy v Řepčínské ulici byly nahrazeny novou výsadbou.
Komise souhlasí s pronájmem pozemků v k. ú. Řepčín parc. č. 286/10; 328/3; 540/77; a části
pozemku 601/42 Zemědělskému družstvu Unčovice.
V zastávce MHD Svatoplukova ve směru do města v místě levé stopy autobusu je
poškozená žulová dlažba.
KMČ má pochybnosti, zda je na zrekonstruovaném železničním přejezdu ke hřišti (ul.
Svatoplukova) vyhovující rozhled vpravo při jízdě ke hřišti. Zejména v případě, kdy na
oploceném parkovišti stojí vozy směrem k trati, je rozhled nedostatečný a došlo zde
v poslední době k několika kritickým situacím.
Jednání KMČ Řepčín v roce 2016 proběhnou opět zejména první středu v měsíci v 18:30
v jídelně ZŠ prof. Matějčka. Únorové jednání bude opět společné s KMČ Hejčín, které
bude jednání hostovat – proběhne proto 17. února 2016 v 16:00 v budově Gymnázia Hejčín,
Tomkova 45. Jednání KMČ Řepčín v červenci proběhne z důvodu státního svátku ve středu
13. července 2016
Data jednání pro rok 2016 jsou následující: 6. ledna, 17. února, 2. března, 6. dubna, 4.
května, 1. června, 13. července, 3. srpna, 7. září, 5. října, 2. listopadu a 7. prosince.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 6. 1. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

Kontakt na TSMO – dispečink zimní údržby:

585 700 040 nebo 605 201 686

