Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 1. 2. 2017

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 1. 2. 2017 do jídelny ZŠ Svatoplukova.
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, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM,
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Bc. Roman Vlha ČSSD
Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO

III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Podle informací zástupkyně ZŠ Svatoplukova se opět množí potyčky mezi žáky obou škol
v okolí školních budov. Žádáme MPO zejména o obnovení hlídek u zastávek MHD
Svatoplukova a Řepčínská a v prostorách parku před školou, zejména v době příchodu a
odchodu žáků do/ze škol.



Bílá dodávka Mercedes Vito dlouhodobě stojí na příjezdové cestě ke škole od kapličky sv.
Isidora a překáží bezpečnému průjezdu vozidel rodičů ke škole.



Dále pokračují stížnosti na odstavená vozidla autoservisu Bauer v Řepčínské ulici, která
komplikují dopravu, případně poškozují chodník.



Přesun dvou tříd MŠ do objektu v Řepčínské 54 výrazně zvýší nároky na bezpečnost
provozu v souvislosti s krátkodobým zastavením automobilů rodičů s dětmi v úseku
mezi oběma zastávkami MHD „Řepčín-škola“.



V okolí koloniálu Hamal se znovu rozmáhá konzumace alkoholických nápojů, žádáme MPO
o častější kontroly této lokality.

Další projednávané záležitosti:


Rekonstrukce suterénu a 2. nadzemního podlaží budovy bývalé chirurgie (nyní ZŠ a MŠ)
začne v polovině února. Rekonstrukce vyžaduje přemístění dvou tříd MŠ (tj. 50 dětí) až na

dva měsíce. Po společném jednání všech dotčených odborů, stavební firmy, projektanta,
zástupců ZŠ a MŠ a předsedy KMČ bylo potvrzeno, že rekonstrukci již není možné odložit,
zejména s ohledem na dotace.
Rodiče dětí z MŠ Svatoplukova se bouří, že nebyli informováni s větším předstihem a
že rekonstrukce nebyla naplánována na letní měsíce. Rodiče žádají o předání dopisu
kanceláři primátora a příslušným náměstkům.


Petice občanů, nepřejících si azylový dům v objektu Charity v Řepčínské ulici, byla předána
radě města, která se jí bude zabývat 7. 2. 2017



Rodiče dětí ze ZŠ a MŠ organizují další petici proti vzniku azylového domu Charity
v Řepčínské ulici, která je určena přímo Charitě Olomouc. Petice je k podepsání v ZŠ a MŠ.
Předseda KMČ Mencl navrhnul, že původní petici, která má větší počet podpisů, předá
dodatečně i Charitě Olomouc, s čímž přítomní souhlasili.



Předseda KMČ Mencl informoval, že se vedení města snaží nadále prosadit realizaci pátého
ramena kruhového objezdu u Globusu, přestože se dopravní policie vyjádřila záporně. Na
část dopravního napojení Křelovské na kruhový objezd je vydané územní rozhodnutí a
probíhají další projektové přípravy.
Dva dny po jednání KMČ proběhlo jednání města, kraje, dopravní policie a ŘSD
s konečným výsledkem, že se páté rameno kruhového objezdu směrem na Křelovskou
nebude stavět, dokud nebude dokončeno napojení tangenty města směrem ke KřelovuBřuchotínu.
KMČ se bude zabývat tím, zda dovolí město realizovat dopravně náročné využití
areálu bývalé benzinky v Křelovské ulici, když by prakticky veškerá doprava musela
jezdit přes křižovatku u Anči a Erenburgovu ulici. Dále se bude KMČ informovat, zda
bude město pokračovat s realizací křižovatky Řepčínská x Křelovská x Svatoplukova a
s odvodněním Křelovské ulice, což byly investice spojované právě s dopravním
napojením na kruhový objezd u Globusu.



Od 1. 1. 2017 byla nově vymezena území komisí městských částí. Došlo k upřesnění řady
sporných hranic. Oficiálně nyní ke KMČ Řepčín náleží bytové domy v Balbínově ulici i
s přilehlým parkovištěm a hřištěm. Vše v ulici Jarmily Glazarové (za zahradami domů
v Řepčínské ulici), včetně novostaveb, které mají vjezd z J. Glazarové, přináleží KMČ
Hejčín. Nově je v území KMČ Řepčín celý in-line okruh „Hejčínské louky“, včetně obou
parkovišť. Novou i původní mapu a nový seznam ulic najdete na webu města, na adrese:
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti



Komise byla oslovena zástupkyní pečovatelské služby, která spadá pod příspěvkovou
organizaci SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC zřizovanou Olomouckým
krajem. Pečovatelská služba se zaměřuje na osoby od 19 let věku, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti základní péče o vlastní
osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím. Podrobnější
informace a ceník naleznete na webové stránce:
http://www.sluzbyproseniory.cz/rubriky/poskytujeme/pecovatelska-sluzba/



Byl povolen zábor veřejného prostranství na rok 2017 pro umístění mobilního WC na točně
MHD u železáren.



Členové komise se dohodli, že se mimo pravidelná jednání setkají v březnu v Máchově ulici
kvůli chodníku před čtyřmi novostavbami společně s vlastníky těchto domů.



Vyhrazená parkovací stání pro ordinace v Máchově ulici jsou v pořádku včetně rozměrů.

Nové požadavky:


Občané negativně reagují na uzavření průchodu bránou z Mojmírovy ulice ke škole a do
parku. Žádáme o prověření možnosti obnovení této spojovací cesty pro pěší. Nyní se tato
cesta nachází na soukromém pozemku.



Komise upozorňuje na nedostatečné plochy pro občanskou vybavenost v Řepčíně a Hejčíně,
včetně plánované zástavby v lokalitě mezi Křelovskou a Pražskou.



Komise trvá na tom, že si nepřeje v lokalitě vedle parku Svatoplukova bytovou výstavbu,
což jsou pravděpodobné záměry nových vlastníků pozemků. Žádáme v tomto místě zřízení
nového travnatého sportoviště pro volnočasové sportovní aktivity občanů. Tyto plochy byly
dříve při Horní Hejčínské a nyní v širokém okolí chybí. Areál ve dvoře školy neumožňuje
hrát ani malou kopanou či tenis.



V souvislosti se dvěma předchozími body navrhuje KMČ, aby byly směněny pozemky
města v lokalitě „Pražská-východ“ v katastru Řepčína, za předmětný pozemek vedle parku
Svatoplukova.



U silnice před domem na Řepčínské 93 je propadlá kanalizační vpusť. Ve stejných místech
je problém při deštích a tání sněhu, kdy voda teče po chodníku a tvoří zde velké kaluže (před
Moravskou hospodou, čalounictvím). Obyvatelé přislíbili pořízení foto/video dokumentace,
která usnadní řešení.



V nedávno realizované stezce pro pěší a cyklisty od Máchovy ulice k zastávce Máchova ve
směru k železárnám se tvoří velká kaluž. Žádáme o odstranění této vady nejlépe
prostřednictvím reklamace provedených prací.



V Řepčíně je dlouhodobě zanedbaná zimní údržba. Žádáme o častější úklid sněhu a posyp
chodníků.



Žádáme opětovně Odbor koncepce a rozvoje o provedení studie statické dopravy a
optimalizaci parkovacích stání v ulicích Máchova, Martinova, Zengrova, Gogolova,
Oldřichova a Břetislavova.



Občané upozorňují na nakloněnou lampu veřejného osvětlení na náměstíčku. Komise
upřednostňuje osazení dvou menších lamp.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 1. 3. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

