Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 6. 12. 2017

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 6. 12. 2017 do jídelny ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek,
Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), PaedDr. Miroslav Skácel KSČM,
Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Luděk Mrákava
Hosté – náměstek primátora Mgr. Filip Žáček, občané Řepčína, zástupce ZŠ a MPO
III. Schválení minulého zápisu


Komise schválila zápis z listopadového jednání.

IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Žádáme o kontroly parku v okolí vánočního stromu

Další projednané záležitosti:


Dopravní značení v oblasti starého Řepčína (vjezd z ulic Máchova a Zengrova - náměstíčko)
bude zřejmě řešeno značkou zóna 30.



V Řepčíně proběhl velký úklid spojovací silnice ke Globusu a cyklostezky podél MŽ až po
odbočku na Poděbrady. Akce proběhla ve spolupráci KMČ, Církevního gymnázia
Německého řádu a spolku Naše Řepčínsko.



Člen Komise L. Bubeníček společně s komunitním pracovníkem spolku Naše Řepčínsko
vyčistili odvodňovací žlab za domy v Křelovské ul. od kalů a odpadků a také proběhl úklid
paloučku.



Na spojovací cestě ke Globusu byly instalovány odpadkové koše a KMČ současně požádala
o prořezání a prosvětlení náletových dřevin (realizace přislíbena v předjaří)



Předseda M. Mencl pozval členy a hosty k účasti na projednávání Plánu udržitelné městské
mobility dne 12. 12. 2017 v sále zastupitelstva na Hynaisově 10, kterého se z časových
důvodů sám nebude moci zúčastnit.



Od 28. 12. 2017 bude uzavřen nadchod přes trať mezi ulicemi Na Trati – Václavkova, a to
bez náhrady (nespadá pod KMČ Řepčín)



V Mojmírově ulici proběhla rekonstrukce plynovodu.



V Řepčínské, v blízkosti bývalé restaurace U Slovana, proběhne výsadba dřevin dle projektu
na ozelenění Řepčínské ulice (japonská sakura, hloh a nějaké keříky)



Na náměstíčku byly dříve instalovány dvě nové pouliční lampy místo jedné nakloněné,
dosluhující. K odstranění původního sloupu ale nemohlo dojít zcela, protože je na sloupu
umístěno telefonní vedení. Člen Komise L. Bubeníček dále řeší, za jakých podmínek je
možné odstranit a přeložit vzdušné telefonní vedení. KMČ rovněž požádala o výměnu již
nových cylindrů svítidel, které by lépe osvětlovaly náměstíčko a lépe by reprezentovaly
tento prostor.



Masopust v Olomouci bude od 8. do 10. 2. 2018. Občané jsou zvaní do maškarního
průvodu, aby reprezentovali svou městskou část. Masky budou vyhodnoceny a vítězná
městská část získá sud piva.



Odbor koncepce a rozvoje vyzval městské části k podání připomínek a návrhů změn
k současnému platnému územnímu plánu města. Předseda M. Mencl znovu odešle podněty
KMČ Řepčín z července 2017, které podával za Komisi vlastním jménem: „KMČ navrhuje
dvě dílčí změny územního plánu v Řepčíně - pozemek palouku v Křelovské ulici a pozemek
bývalých sadů vedle parku Svatoplukova (slepý konec Mojmírovy ulice) z ploch veřejného
vybavení na plochy veřejné rekreace."



Náměstek primátora Mgr. Žáček mluvil k řepčínským investičním prioritám. V roce 2018
má proběhnout úprava křižovatky Svatoplukova x Řepčínská x Křelovská. Dále požádal
předsedu M. Mencla, aby mu poslal písemně detailní popis nejpalčivějších problémů.
K některým prioritám se připojuje i ZŠ Svatoplukova.



Od 1. do 15. ledna bude v Řepčíně probíhat Tříkrálová sbírka, kdy dobrovolníci budou
obcházet domácnosti.



Účast na lednovém jednání KMČ přislíbil náměstek primátora pro dopravu RNDr. Aleš
Jakubec Ph.D. Jednání bude zaměřeno na informace z tisku o změnách tras těžké nákladní
dopravy, která by měla negativně dopadnout na Řepčín.

V. Nové požadavky


Obyvatelka Balbínovy ulice upozorňuje na přeplněné autobusy č. 18 a 20, kdy ve špičce
nestačí ani posilové spoje a od Náměstí Hrdinů je téměř nemožné důstojně nastoupit do
autobusu. Žádáme odbor městských komunikací, aby se na tuto skutečnost zaměřil a zvážil
zvýšení frekvence spojů nebo nasazení kloubových autobusů.



Žádáme o pokácení thují na rohu ulic Martinova a Břetislavova, které brání bezpečnému
rozhledu a stojí na inženýrských sítích.



KMČ požádala o doplnění a opravu chybějících dopravních značek a cedulí s názvy ulic:






Balbínova/Mojmírova, poškozené dopravní značky.
Svatoplukova, chybějící značka dej přednost v jízdě.
Řepčínská, oprava zrcadla a výměna značky hlavní silnice.
Břetislavova, výměna dodatkové značky cyklisté v protisměru.
Balbínova, Řepčínská a Svatoplukova, instalace chybějících a poškozených cedulek s
názvy ulic.

VI. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 3. 1. 2018 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.

VII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Ladislav Čáp
Schválil: Michael Mencl

