Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 3. 4. 2019

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 3. 4. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele
PROOL, Martin Doubrava ANO2011, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Václav Kryl ANO2011
(předseda), Jan Piskač SPOL, Miloš Zmeškal PIRÁTI, Jiří Hanák ODS, Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni - Přemysl Halas KSČM,
Hosté – občané Řepčína, zástupce MPO
III. Schválení minulého zápisu
 Komise schválila zápis z březnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
 Občané upozorňují na nedodržování povolené rychlosti v ulici Křelovská. Doporučují
instalovat na začátku obce mobilní zařízení pro úsekové měření
Trvající požadavky:
 Předseda KMČ prověří projednání zóny 30
 V souvislosti s probíhající rekonstrukcí v Řepčíně dává KMČ k dispozici kontakty na
provádějící firmy, které mohou občané využít v případě problémů spojených s touto
rekonstrukcí.
o Stavbyvedoucí ČEZ Distribuce: Tomáš Miko, 723 571 694
o Stavbyvedoucí prováděcí firmy: Jaroslav Svoboda, 603 776 739
 KMČ žádá TSMO o úklid spojovací uličky mezi ulicí Řepčínskou a Rubešovou směrem
k restauraci u Kapličky a směrem od vyústění této spojovací uličky k večerce na ulici
Řepčínské.
 KMČ žádá TSMO na základě požadavku pana Ing. Vladimíra Buka – správce garážového
areálu u MŽ o sestřih a údržbu živého plotu v těsném sousedství východního oplocení

garážového areálu u MŽ a cyklostezky vedoucí od MŽ směrem k Horce. Živý plot je
neudržovaný a stává se odkladištěm odpadků.
Další projednané záležitosti:
 V sobotu 20. 4. 2019 se uskuteční již 4. brigáda na veřejném prostranství u Mlýnského
potoka v rámci akce „ Sejdeme se u vody“ pořádaná spolkem Naše Řepčínsko, z.s.
 Sběrové soboty – termíny: v Řepčíně se uskuteční až na podzim. Dne 11. 5. 2019 mohou
využít občané v Hejčíně (u kostela)
 Dne 4. 5. 2019 se bude konat tradiční „ Čarodějnický karneval“ v spolupráci s ZŠ a MŠ
Svatoplukova, KMČ Řepčín a se spolkem Naše Řepčínsko, z.s.
KMČ jednomyslně schválila náklady na akci ve výši 30.000,-Kč
 Vánoční ozdoby – ZŠ navrhuje pořídit trvalejší ozdoby na vánoční strom,
KMČ navrhuje dále světelnou vánoční výzdobu i na náměstíčko
 ZŠ navrhuje pořídit dřevěné kleště na úklid odpadků
-

KMČ nakoupí materiál a ZŠ si zhotoví sama v rámci výuky

 Pronájem prostor KMČ
-

prostory komise nebudou sloužit ke komerčním pronájmům

 Oznámení MMO, odbor dopravy a územního rozvoje
o KMČ projednala „Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Olomouc“
s následujícím doporučením:
-

KMČ je jednomyslně proti návrhu, aby plocha 16/167S se změnila na plochu smíšenou
obytnou, včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání, ani na plochu smíšenou
obytnou s výškou odpovídající čtyřem plným nadzemním podlažím

-

KMČ doporučuje plochu 16/167S nadále využít pro občanskou vybavenost nebo
souhlasí s návrhem změny funkčního využití plochy veřejného vybavení 16/167S na
plochu veřejné rekreace pro rekreační sport v rámci zkvalitnění života občanů

-

KMČ jednomyslně souhlasí s prověřením požadavku na urbanistickou koncepci v
některých stabilizovaných plochách kde se žádná zástavba nenachází a stanovené
podmínky pak neodpovídají možnostem území – např. plochy veřejného vybavení
16/012S, 16/167S se stanovenou areálovou strukturou

 MMO, odbor dopravy a územního rozvoje
o KMČ projednala „Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
podaných k návrhu Regulačního plánu RP-24 Pražská východ.“
-

KMČ neuplatnila námitky a proto bere tento návrh na vědomí

 Oprava chodníků do původního stavu po provedených výkopech prováděných firmami pro
ČEZ Distribuce, a.s.

-

občané opakovaně upozorňují na nekvalitní práci provádějících firem a nedoporučují
převzetí chodníků

 Chodníky (rozpočet 300 tis. + 300 tis. z roku 2018)
KMČ požaduje opravit dle návrhu TSMO následující chodníky a vozovku:
1) ul. Máchova č. 37-47 chodník předlažba dl. 40/40
2) ul. Máchova č. 31 chodník předlažba dl. 40/40
3) ul. Svatoplukova 11 u ZŠ oprava vozovky živice
 Estetizace (rozpočet ve výši 300 tis.)
o Nové návrhy:
-

ul. Rubešova spojka na Glazarovou – oprava části komunikace recyklátem

-

oprava autobusové zastávky Řepčínská

-

KMČ jednomyslně schválila nákup mobiliáře do 80.000,-Kč ( stan, stoly, lavice,
skládací židle )

o Stávající návrhy:
1) Škola předložila návrh Naučné stezky v parku – označení stromů včetně
informačních tabulí a zapojení žáků a učitelů formou patronací.
2) Oprava umělé jeskyně v parku, kde dříve bylo sousoší klanění Tří králů.
V. Nové požadavky


požadujeme opravit poškozenou závoru na cestě ke Globusu z ulice Křelovská - nejde
zamykat a doplnit o 3 výraznější označení, bezpečnostní pruhy.



Doplnit značku zákaz vjezdu do jednosměrné ulice o doplňkovou značku pro jízdu
v protisměru ( ul. Břetislavova u potoka ) a vyměnit tabulku u restaurace T3 U Kapličky
za přehlednější

VI. Majetkoprávní záležitosti
VII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat mimořádně v úterý 7. 5. 2019 v 17:00 v prostorách
Gymnázia Hejčín společně s KMČ Hejčín. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VIII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Ladislav Čech
Schválil: Václav Kryl

