Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 16. 4. 2012
I. Zahájení
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na
18.30 dne 16. 4. 2012 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
II. Prezence
Přítomni – Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL (dočasně zastupuje předsedu), Martin Grygárek KMČ,
Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Luděk Mrákava
KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni — David Grygárek KMČ, Libor Malý ODS
Omluveni – Ivana Aleksičová TOP 09, Bc. Michael Mencl ČSSD
Hosté – paní radní PhDr. Marcela Hanáková, občané Řepčína (celkem 25)
III. Projednávané záležitosti
● Zástupkyně předsedy Mgr. Hanáková přítomné seznámila se zápisem z minulého jednání komise.
● Nová vývěsní tabule už je umístěna na zelené ploše před pneuservisem Tichý.
● Komise a občané mají k dispozici novou sběrnou e-mailovou adresu kmc22@olomouc.eu.
● Členové komise si zkontrolovali, kdo z nich má do příští schůze gratulovat někomu z řepčínských
jubilantů.
●Mgr. Hanáková obdržela dvě rozhodnutí ze stavebního odboru magistrátu:
1) povolení zvláštního užívání místní komunikace v ulici Balbínova parc. č. 341/27 za
účelem provádění stavebních prací (č.j. SMOl/OPK/79/102/201/2012/Št); komunikace bude
uvedena do původního stavu do 30. 4. 2012.
2) povolení zvláštního užívání místní komunikace v ulici Řepčínská 5 za účelem opravy
fasády a střechy domu (č.j. SMOl/OPK/79/1050/2012/Št); komunikace bude uvedena do původního
stavu do 1. 6. 2012.
● Železniční přejezd v ulici Na Trati, o kterém se jednalo na minulých schůzích, bude – jak píše
ing. L. Kašpar z Oblastního ředitelství Správy železniční cesty Olomouc – opraven během výluky
plánované na termín 28. 5. až 1. 6. 2012. Správa žel . cesty přejezd pravidelně kontroluje, přesto
vyzývá občany, aby případné závady hlásili na tel. č. 724236173 (ing. Zd. Oulehla).
● Diskuze
● Proč v Olomouci nefunguje systém IDOS i s napojením na železnici? - garantem tohoto
systému je krajský úřad, ten také vyjednává s Českými drahami, zatím ale neúspěšně.
● Problematické místo na cyklostezce na Poděbrady – chybí chodník pro ty, kdo tam
chodí do práce; navíc nebezpečné »esíčko« – je to věc investičního náměstka ing. Majora, u něj je
možné zjistit, kdo provedl projekční přípravu a případně domluvit přeprojektování. Protože však
nemáme k dispozici ani náčrt daného místa, přenecháváme tento problém na příští schůzi.
● Hlavním tématem bylo soužití občanů s Moravskými železárnami (dále MŽ). Na schůzi
se dostavilo, proti obvyklému počtu, podstatně více občanů, a to na základě pozvánek KMČ.
Potvrdilo se, že tento problém netíží jen dvě spoluobčanky.
Na úvod diskuze přečetla zástupkyně předsedy část zápisu z minulé schůze, která se týkala právě
MŽ.
Diskuze byla dlouhá, zápis ji zachycuje co nejvěrněji. Vyjádřené názory a komentáře v této části
zápisu jsou názory a komentáři občanů, KMČ nenese zodpovědnost za případné nepřesnosti v nich
obsažené.
Po záznamu diskuze následují v bodech kroky, které z debaty vyplynuly a které KMČ, případně
paní radní podniknou.
■ Jedna ze spoluobčanek pro ostatní stručně popsala, jak dosud ve věci MŽ jednala, jak se vyvíjela
její komunikace s firmou Unex, s hygienickou stanicí (KHS), inspekcí životního prostředí (ČIŽP).
Kontrolním orgánem je tu krajský úřad. Pokud se objeví stížnost, hluk řeší hygienická stanice, spad

popílku inspekce životního prostředí. Problém je v tom, že pravidelná kontrolní měření si musí
každá firma objednat a zaplatit sama, při takovém měření je intenzita hluku velmi nízká. Naposledy
bylo na základě stížnosti provedeno hygienickou stanicí měření hluku v srpnu 2011. Limit byl
překročen, s firmou Unex bylo zahájeno správní řízení. Dodnes se však z hygienické stanice nikdo
neozval, jak správní řízení dopadlo. Na urgence opakovaně reagovala zástupkyně hyg. stanice tím,
že »není politická vůle tento problém řešit«.
V roce 2010 provedla ČIŽP měření popílku - limity byly překročeny.
Do ledna 2008 provozovala zařízení firma Moravia Foundry a.s., od léta 2009 začala zařízení
provozovat firma Unex a.s., v tomto mezidobí zde nebyl hluk ani popílek.
■ Další spoluobčanka informovala o plánované schůzce s panem primátorem, kterou si kvůli
MŽ domluvila na druhou půlku dubna, referovat bude moci až na příští schůzi. Mimo jiné chce
zjistit, jak je tato lokalita ošetřena v novém územním plánu (údajně 200m široké ochranné pásmo
mezi provozy a obytnými domy).
■ Již v r. 2002 dle platného územního plánu informoval krajský hygienik v dopise Magistrát města
Olomouce, že dle platného územního plánu je stanoveno omezení pro Moravské železárny a.s. tak,
že v severní a jižní části mohou být umístěny pouze lehčí provozy bez negativních účinků na
životní prostředí, stávající situace neodpovídá požadavkům schváleného územního plánu.
■ Slévárna, tedy ekologicky nejproblematičtější provoz železáren, v roce 2010 změnila majitele
(původní Moravia Foundry ukončila provoz v lednu 2008 a Unex začal v létě 2009). Unex
»převzal« integrované povolení, které bylo vydáno jinému majiteli. Je otázka, jak regulérní tento
postup je.
■ Na ČIŽP (Česká inspekce živ. prostředí) spoluobčance tvrdili, že neexistuje metoda, jak přesně
zjistit, z kterého zdroje co vylétává. Tento přístup vypovídá o nezájmu problém řešit – na internetu
lze zjistit, jakým způsobem řešili podobnou situaci v Brně. Metody existují. V Brně navíc
magistrát vyčlenil prostředky na to, aby byla provedena nezávislá analýza dopadu daného provozu
na životní prostředí a zdraví obyvatel, analýzu vypracovala jedna z technických univerzit.
■ Unex má od ledna nové vedení, s kterým se hůře komunikuje.
□ Komentář: postupně se schvaluje nový územní plán. Otázka je, jak bude naplňován (pokud je tam
např. ono ochranné pásmo), je to záležitost jednání s vlastníky objektů.
■ Stačilo by, kdyby Unex dodržoval normy. Navíc – areál MŽ leží na hranici chráněné krajinné
oblasti a nově se zde buduje také rekreační zóna obyvatel Olomouce (cyklostezky Hejčínské
louky).
■ "V lokalitě žiji léta, žádné zdravotní problémy nemám." - Negativní dopad těžkých provozů se
nemusí podepsat na okamžitém zdraví obyvatel, prokazatelná je také snížená průměrná délka života
obyvatel v daných lokalitách.
■ Mohla by být provedena nezávislá kontrola, bez toho, že bude Unex předem informován,
hrazená z prostředků magistrátu?
■ Zápach, který se šíří z železáren, je zápach pryskyřice, která se lije do křemičitého písku. Toho
jsou v areálu, na pozemku, který je označován jako »Grygárkovo« nepředstavitelné množství,
»časovaná ekologická bomba«. Je velmi lehký, vítr ho snadno unáší pryč. Měl být zakontejnerován
a odvezen na skládku. Nikdo to neřeší.
■ Otázka odškodného obyvatel – když žijí v prostředí, které prokazatelně zatěžuje zdraví
obyvatel, měli by lidé v této lokalitě mít nárok na finanční odškodnění (např. formou úlevy na
daních nebo dotace na nová okna apod.)
■ Nemohl by být zápis ze schůze hotov hned po ukončení schůze? - V možnostech stávající
zapisovatelky to není; bylo by nutné i technické vybavení, které KMČ nemá. Je otázka, zda je to
třeba (zápisy z jednání KMČ bývají do týdne na webu Olomouce; v době výměny předsedy došlo k
prodlení.)
■ Pozvat na další schůzi zástupce krajského úřadu.

Konkrétní závěry vyplývající z diskuze:
□ Paní radní přislíbila vznést dotaz na krajskou hygienickou stanici, jak dopadlo poslední
správní řízení vedené s Unexem; další dotaz na celou záležitost bude adresovat ČIŽP.
□ Podáme podnět na kontrolu filtru zdokumentovaného fotografiemi poskytnutými na
minulou schůzi.
□ Vzneseme dotaz na možnost nezávislé analýzy z prostředků města.
□ Zažádáme o umístění mobilní imisní stanice do Řepčína.
□ Pozveme, nejlépe na červnovou schůzi, zástupce krajského úřadu, konkrétně náměstka
hejtmana pana ing. Pavla Horáka a p. Chrásta (řeší integrovaná povolení).
□ O postupu věcí budou spoluobčané informováni na červnové schůzi KMČ.
●Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 21. 5. 2012 v 18.30.
Zápis schválila Mgr. Jana Hanáková
Zapsala M. Koupilová

