Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 4. 10. 2017

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 dne 4. 10. 2017 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, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS,
Hosté – občané Řepčína, zástupce ZŠ a MPO
III. Schválení minulého zápisu


Komise schválila zápis ze srpnového jednání.

IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Řidiči nerespektují omezení vjezdu na komunikaci z Křelovské ke Globusu, žádáme o
častější kontrolu.



Žádáme o přítomnost strážníků z preventivních důvodů v parku Svatoplukova zejména okolo 13:00, kdy dochází k potyčkám mezi žáky základních škol.



Upozorňujeme na opakující se nevhodné parkování automobilů před autoservisem Bauer v
Řepčínské ulici, které způsobuje dopravní problémy.

Další projednané záležitosti:


Suché nebezpečné stromy v parku Svatoplukova, zejména v oploceném dětském hřišti, budou odborně pokáceny na náklady ZŠ Svatoplukova 11, která má hřiště v užívání. V parku
zůstanou nepokácené stromy např. u pomníku. Podle informací odboru životního prostředí
se nejedná o nebezpečné stromy a tyto budou pokáceny v zimním období.



V průběhu září nechala KMČ opravit osvětlení zastávky Řepčínská, škola – směr do města.



Z důvodů časté přeplněnosti nádoby na papír v Břetislavově ul. bude přistaven již druhý
kontejner 1100 L na tento tříděný odpad.

V. Nové požadavky


Propad vozovky u kanalizačního poklopu v křižovatce ulic Řepčínská a Rubešova je stále
horší. Bylo by vhodné provést opravu ještě před zimním obdobím.



Záliv autobusové zastávky Svatoplukova, směr do města, který je z žulových kostek, je v
havarijním stavu. Uvolněné kostky už se dostávají až na silnici. Na zhoršující se stav jsme
upozorňovali už začátkem roku.



Na in-line okruhu jsou poškozené lavičky u parkoviště a u odpočívadla v části okruhu u
střelnice. Jedná se zejména o uvolněná prkna.



Na rohu ulic Řepčínská (před č.o. 38) a Břetislavova je zkorodované a znečištěné zrcadlo.
Žádáme o opravu nebo výměnu za nové.



V ulici Balbínova, v místě křižovatky s Mojmírovou, jsou vyvrácené dopravní značky.



Před hospodou T3 – U Kapličky a v blízkosti domu Křelovská č.o. 3 jsou ucpané silniční
vpusti.



V Máchově ulici se opětovně propadá vozovka před č.o. 31 a 33, patrně v souvislosti s realizací přípojek k protilehlým novostavbám.



Občané z Křelovské ulice si stěžují na nedostatečné čištění odvodňovacího kanálu za rodinnými domy v Křelovské (za přejezdem). Vzhledem k tomu, že je celá plocha odvodněna
do skruže o průměru 60 cm, mají občané obavy, aby nedošlo k jejímu ucpání. Žádali jsme
již začátkem roku o pravidelné sečení a čištění. Prosíme o kontrolu, zda byla plocha zařazena do plánu sečí pro TSMO.



Spojovací komunikace z Křelovské ke Globusu je zarostlá náletovými dřevinami. Žádáme o
radikální ořez a prosvětlení těchto porostů mj. jako prevenci černých skládek.



Občané také upozorňují na špatný stav vjezdů v Křelovské ulici. Členové komise vysvětlili,
že sjezdy si musí opravovat vlastníci nemovitostí sami. Jedinou výjimkou jsou vjezdy, které
jsou vydlážděné souvisle s chodníkem, u nichž dochází k předláždění celé plochy.
Členové komise mají pochopení, že v ojedinělých případech je oprava vjezdů pro vlastníky
nemovitostí příliš nákladná. V těchto situacích prosíme spoluobčany, zda by „nepřiložili
ruku k dílu“ a nepomohli sjezd opravit. Komise by v takovém případě mohla vyčlenit peníze
např. na materiál.



Občané vyjádřili přání větší osvěty ke správnému třídění odpadu, například prostřednictvím
regionální televize nebo tisku.

VI. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 1. 11. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Ladislav Čáp
Schválil: Michael Mencl

