Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 3. 5. 2017

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 3. 5. 2017 do jídelny ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr.
Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS, Václav Kryl ANO2011, PaedDr.
Miroslav Skácel KSČM
Hosté – občané Řepčína a zástupci ZŠ a MPO
III. Schválení minulého zápisu


Komise schválila zápis z dubnového jednání.

IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Občané si opakovaně stěžují na nedodržování povolené rychlosti v obci na ulicích Křelovská a Řepčínská, zejména v úseku v okolí železničních přejezdů. Žádáme častější měření
rychlosti, případně instalaci stacionárního radaru nebo systému úsekového měření rychlosti.



Na Řepčínské ulici parkují v úseku od školky po koloniál na obou stranách ulice vozidla na
trávě, čímž poškozují veřejnou zeleň a brání ve výhledu vozidlům vyjíždějícím z vjezdů.



Na štěrkové ploše v blízkosti přejezdu na Řepčínské ulici jsou dlouhodobě odstavena 2 vozidla, žádáme o prověření, zda se nejedná o autovraky nebo černou skládku.

Další projednané záležitosti:


V parku jsou stále nepokácené suché stromy. Po urgenci budou v blízké době odstraněny.



Občané upozorňují na znečišťování veřejného prostranství odpadky a výkaly, zejména na
konci zástavby Řepčínské ulice (u železničního přejezdu). Dále v této souvislosti žádají vedení azylového domu o provedení osvěty mezi svými klienty, pokud je to možné.



Opakovaně bylo na Křelovské ulici provedeno sečení trávy bez odklizení posečené hmoty.
Tato pak zanáší dešťovou kanalizaci, která je už tak ve špatném stavu.



Projednání komisí navrhované směny pozemků za parkem za pozemky za hřištěm musí počkat na regulační plán lokality „Pražská východ“.



Zástupci KMČ (L. Čáp, V. Kryl, M. Mencl a R. Vlha) se zúčastnili společného jednání s ředitelkou Charity Olomouc, paní Gottwaldovou. Z jednání vyplynulo zejména následující:
o Charita ujišťuje občany, že vzala jejich petici vážně a že zamýšlená služba azylového
domu nenaruší soužití v lokalitě centra Řepčína.
o Dotace na jedno lůžko azylového domu je možné zjistit z výroční zprávy Charity,
která je také dostupná na internetu. V této souvislosti uvádí, že na 28 osob
v plánovaném zařízení v Řepčíně bude přibližně 10 zaměstnanců.
o Plánovaná služba je určena pro osoby, které se dostanou do tíživé životní situace a
zde budou mít své zázemí a pomoc pracovníků Charity, aby se v co nejkratší době
vrátili do normálního života, nejedná se o „sbírání lidí bez domova z ulice“. Klienti
azylového domu mají jistou úroveň hygieny a společenských návyků.
o V případě opakovaného porušení poměrně přísných pravidel azylového zařízení
bude klient ukončen a bude využívat služby ve Wurmově ulici (noclehárna, denní
centrum).
o Klienti zůstávají v azylovém domě v průměru půl roku. Nejdelší doba, po kterou
mohou využívat jeho služeb a zázemí, je stanovena na jeden rok, prodlužuje se jen
výjimečně.
o Charita hledala vhodný objekt i prostřednictvím města, ale nenašla se jiná vhodná
lokalita, resp. nemovitost. Vzhledem k charakteru služby a jejím typickým klientům
nebylo záměrem hledat objekt na neobývané periferii města, ale v obytné části Olomouce.
o Projekt je momentálně ve fázi stavebního řízení. Předpokládané spuštění služeb
azylového domu je pak v roce 2018.

V. Nové požadavky


Propadlá vozovka u prodejny potravin na rohu Řepčínské a Rubešovy. Žádáme o opravu.



Nebezpečně propadlá (asi 25 cm) silniční kanalizační vpusť před domem Řepčínská 93
(49.60829N, 17.22856E). Z toho důvodu je často zanesená a způsobuje stékání velkého
množství děšťových vod na chodník. Žádáme o opravu.



V Křelovské ulici chybí po opravě prasklého vodovodního potrubí dlažba na chodníku. Žádáme o jeho urychlené uvedení do řádného stavu.



U lampy veřejného osvětlení v blízkosti taverny ve Svatoplukově ulici je kolem revizní
kanalizační šachty propadlý chodník.



Žádáme o úklid Křelovské ulice, která je vynechávána / zanedbávána i při pravidelném
strojním čištění naší městské části.



Na parkovišti in-line okruhu „Hejčínské louky“ ze strany Lazecké ulice je ulomený sloupek.



Občané podali podnět na zpevnění chybějícího úseku účelové komunikace hojně využívané
cyklisty, která spojuje silnici č. 5709 z Křelova do Topolan a silnici č. 44815 z Příkaz do
Vojnic. Občané byli zároveň upozorněni, že tato se nachází zcela mimo územní kompetence
Komise a města Olomouce.



Žádáme o umístění odpadkového koše na psí exkrementy v blízkosti cyklostezky u vyústění
Břetislavovy ulice (49.60928N, 17.23621E) a pokud možno i za parkovištěm in-line okruhu
u mostu na straně zahrádek, směrem na Poděbrady (49.61059N, 17.23482E). Při úklidu břehů Mlýnského potoka zde bylo sesbíráno velké množství psích exkrementů v pytlíku, naházených k potoku.

VI. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 7. 6. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.

Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

KÁCENÍ MÁJE POD ZÁŠTITOU KMČ ŘEPČÍN PROBĚHNE 3. 6. 2017

