Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 2. 5. 2018

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 2. 5. 2018 do prostor komise v suterénu ZŠ Svatoplukova 11.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Jiří
Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD
(předseda), Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni – Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM,
Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO
III. Schválení minulého zápisu
• Komise schválila zápis z dubnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
• V ulici Na zahrádkách je nepovolený zábor veřejného prostranství hromadou písku
Další projednané záležitosti:
• Odbor koncepce a rozvoje zpracovává projekt dopravního značení v Řepčíně
• Železniční zastávka Řepčín v nejbližší době nevznikne.
• Pietní akt 8. května
• Zaslepený chodník před čtyřmi novostavbami v Máchově ulici a jeho (ne)možnost posunu.
• Komise odsouhlasila příspěvek na kulturní program Kácení máje ve výši 50 tis. Kč.
• Na spojovací komunikaci z Křelovské ke Globusu bude od 9. 5. realizována cyklostezka.
Během realizace bude komunikace uzavřena a po dokončení zde bude instalována závora,
která umožní průjezd pouze cyklistům a majitelům přilehlých pozemků.
• Do konce srpna proběhne stavební úprava křižovatky ulic Řepčínská x Křelovská x
Svatoplukova.
V. Nové požadavky

• V Křelovské ulici je nebezpečný přechod pro chodce přes trať tím, že není nijak oddělen od
vozovky, a je v tomto místě zúžený. Žádáme úpravu přejezdu a přechodu pro pěší, která
zajistí bezpečnější pohyb chodců.
• V Máchově ulici bylo zřízeno nové stání pro kontejnery jako náhrada za místo zabrané
stavebníkem. Občané si stěžují, že stání není odděleno obrubníkem od stávajícího chodníku
a dochází tak k posunování kontejnerů a záboru chodníku.
• V Máchově ulici je propadlá vozovka před č.o. 31 a 33 jako následek realizace přípojek sítí
ke čtyřem RD.
• V Řepčínské ulici je nebezpečná kanalizační vpusť před č.o. 53.
• V Řepčíně se vyskytly další dvě havárie vodovodního řadu za uplynulý měsíc. Opakovaně
upozorňujeme na havarijní stav vodovodní sítě v Řepčíně.
• V Řepčínské ulici před č.o. 64 jsou přerostlé náletové dřeviny (až 9m). O likvidaci žádáme
opakovaně již několikátým rokem.
• Zastávka Svatoplukova byla před zimou provizorně opravena, žádáme o kompletní
rekonstrukci zálivu pro autobus.
• Plot kolem bývalé hospody U Slovana (Řepčínská č.o. 44) se zhroutil a ohrožuje
procházející občany. Taktéž technický stav budovy je špatný.
• Občané požadují navýšení počtu stojanů na kola u in-line stezky o 10 kusů. Komise byla
vyzvána, aby vytipovala prostor, kam mají být stojany umístěné.
• Komise požaduje snížení počtu parkovacích stání u zubařské ordinace v Máchově ulici ze 4
na 2 stání (hlasováno per rollam)
VII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 6. 6. 2018 v 18:30 v prostorách komise v
suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VIII. Podpis zpracovatele a předsedy
Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

