Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 2. 3. 2016

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 2. 3. 2016 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, zástupci pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova a Městské policie

III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Na náměstíčku je dlouhodobě odstaveno osobní vozidlo bez registrační značky.



V rámci prevence vznikání černé skládky žádáme o namátkové kontroly za areálem stájí a
bývalé vojenské čerpací stanice v Křelovské ulici.

Další projednávané záležitosti:


Boční vjezd do dvora domu Řepčínská 68 z Máchovy ulice je často blokován parkujícími
vozidly v bezprostřední blízkosti vjezdu, a to i na protější straně komunikace. Žádáme
občany o větší ohleduplnost a zachování dostatečného prostoru v okolí vjezdu.



Na začátku Máchovy ulice je úzký průjezdný profil pro větší nákladní vozidla a dochází zde
k poškozování okapu a střešní krytiny. Upozorňujeme na zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t.



Žádáme odbor životního prostředí a myslivecká sdružení, aby byly plánované hony dávány
předem na vědomí KMČ a občanům. V minulosti došlo opakovaně k ohrožení bezpečnosti
občanů a hospodářských zvířat v Řepčíně a blízkém okolí.



Komise podporuje vyřešení situace parkování v Máchově. Bude nutné připravit studii, která
vyhodnotí dopravní situaci a nabídne optimalizaci současného stavu.



Pan Bučík seznámil Komisi s plánem aktivit a dalšího rozvoje stájí v Křelovské a vyjádřil
ochotu ke spolupráci při akcích pořádaných Komisí. Dále informoval o záměru zřízení
hipostezky od stáje na Poděbrady.



Proběhlo jednání předsedů KMČ, ze kterého mimo jiné vyplynul úkol upřesnit hranice
působnosti Komisí, které někdy nerespektují katastrální území ani logické návaznosti ulic a
pozemků.



Zbývající úsek cyklostezky v Břetislavově ulici podél Mlýnského potoka bude realizován ve
druhé polovině tohoto roku (nejdříve v srpnu).



Výsadba ovocných stromů kolem nového úseku cyklostezky je limitovaná záměrem
realizace fitness prvků v této lokalitě. Komise doporučuje pro fitness prvky prostor vedle
parkoviště pro in-line okruh. Výsadba stromů by mohla být realizovaná v příštím roce po
dokončení chybějícího úseku cyklostezky.



V Řepčínské ulici je deformovaná dlažba po realizaci zemních prací a protlaku. Technické
služby řeší opravu v rámci reklamace.



Odbor dopravy k železničnímu přejezdu ze Svatoplukovy ulice ke hřišti sdělil, že nebyl
měněn, ale pouze opraven, a je z pohledu bezpečnosti vyhovující. Řidiči musí respektovat
dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě" P06.



Křižovatka Řepčínská x Svatoplukova x Křelovská je investiční prioritou města, a je proto
zpracováván další stupeň projektové dokumentace. Bude zachován tvar kříže.



Závora na komunikaci ke Globusu bude realizovaná nejdříve, až budou uvolněny prostředky
na realizaci celkové rekonstrukce komunikace.



Žádáme o prořez lip a zejména náletových křovin v Řepčínské ulici od telefonní budky u
„Malé školy“ po obchod Hamal.



V Břetislavově ulici je poškozený ochranný kryt patice sloupu veřejného osvětlení, žádáme
TSMO o opravu.



Cyklostezka od přejezdu u přírodního koupaliště Poděbrady směrem do Olomouce nebyla
v zimě udržovaná, žádáme o zařazení tohoto úseku do zimní údržby. Úsek od přejezdu
k Horce nad Moravou byl odklizený.



Komise schválila uvolnění částky 18 tis. Kč na „Pálení čarodějnic“ a 25 tis. Kč na „Kácení
máje“. Druhá polovina nákladů na „Kácení máje“ bude hrazena z prostředků KMČ Hejčín.



Dne 9. 4. 2016 v 9.00 h začne úklid břehů Mlýnského potoka ve spolupráci s Povodím
Moravy, KMČ Řepčín a KMČ Hejčín, ZŠ Svatoplukova a spolkem Naše Řepčínsko.
Sraz pro dobrovolníky je na mostě u in-line okruhu v Řepčíně. Info na tel. 734 216 482

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 6. 4. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

