Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 18. 6. 2012
I. Zahájení
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 dne 18. 6. 2012 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
II. Prezence
Přítomni – Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL (dočasně zastupuje předsedu), Ivana Aleksičová TOP
09, Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Libor Malý
ODS, Luděk Mrákava KMČ,
Nepřítomni — David Grygárek KMČ, Zdeňka Hrbáčková KSČM, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Omluveni – Bc. Michael Mencl ČSSD
Hosté – Bc. Pavel Chrást z oddělení Integrované prevence Odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu, zástupce městské policie, občané Řepčína
III. Projednávané záležitosti
● Zástupkyně předsedy Mgr. Hanáková přítomné seznámila se zápisem z minulého jednání komise.
(Železniční přejezd opraven; zastávku autobusu 18 na Řepčínské ulici bude řešit odbor dopravy,
nebudou na ni čerpány prostředky KMČ; hřiště Křelovská – má být podle ing. Jitky Štěpánkové z
Odboru živ. prostředí, oddělení péče o zeleň, zrušeno, a to kvůli nevyhovujícím bezpečnostním
podmínkám – příliš blízko u vlakové trati)
● Připomínky pro policii:
– problematické parkování před novým penzionem na křižovatce Svatoplukova – Řepčínská: auta
hostů parkují na chodníku, chodci je musejí obcházet a vstupovat do vozovky; je to přestupek, je
třeba upozorňovat městskou policii
– bylo by třeba obnovit téměř zmizelou „zebru“ na přechodu na začátku Křelovské ulice; do příští
schůze zjistí Mgr. Hanáková
– rovněž by bylo třeba – kvůli větší bezpečnosti – prořezat křoviny v parku; Mgr. Hanáková už
mluvila s technickými službami, podívají se na to
– když byla kvůli opravě železničního přejezdu doprava odkloněna přes Řepčínskou a Hejčínskou
ulici, kde byly dočasné zákazy zastavení, všude – včetně „návsi“ u restaurace U Kapličky – bylo
možné bez problémů projet
– nebezpečné napojení cyklostezky vedoucí z města podél Mlýnského potoka na in-line stezky
Hejčínské louky – cyklostezka přechází v neupravenou kamenitou cestu cca 200m dlouhou;
všichni, kdo jedou na bruslích, se přirozeně tomuto úseku vyhnou, vjedou na Břetislavovu ulici, což
je velmi nebezpečné (na Břetislavově ulici je v tomto místě prudká zatáčka, bruslaři jedoucí z
Hejčínských luk, nejsou včas vidět)
– některým spoluobčanům se oprava železničního přejezdu zdá nekvalitní, vyslovují se pro revizi
úprav
● Moravské železárny
Na schůzi se dostavil Bc. Pavel Chrást z krajského úřadu. Ten přítomným podrobně popsal, jaká
jednání krajský úřad s firmou Unex a. s. a její dceřinou společností Moravské železárny a. s. vedl a
jak Unex a MŽ řešily zjištěné nevyhovující provozní podmínky.
Hlavní body průběžně probíhající diskuze jsou následující:
-- Bc. Chrást neví o žádné autorizované metodě, pomocí níž by bylo možné zjistit, odkud přesně ta
která imisní částice pochází; pokud však – jak tlumočily dvě spoluobčanky zkušenost obyvatel
Brna, kde magistrát zadal tamější technické univerzitě, aby právě toto v jedné lokalitě určila –
existuje, doporučuje obrátit se na ČIŽP a tuto určovací metodu jí navrhnout
-- Bc. Chrást rovněž doporučuje obrátit se na odbor územního plánování s dotazem na rekreační
zónu a pozemky v těsném sousedství areálu, kde by měla vyrůst obytná zástavba. Případné umístění
takovéto zóny vedle průmyslového areálu může být zdrojem případných dalších kolizních situací.
-- podle obyvatel Máchovy ulice se od ledna, kdy se Unexu změnilo vedení, výrazně zhoršila

hlučnost a prašnost – přes volnou plochu sousedící s některými domy v Máchově ulici, se znovu
převážejí odlitky, často je slyšet bruska – Bc. Chrást o tomto neví, půjde se na to do železáren
podívat; přeprava odlitků k dalšímu opracování „venkem“ je zcela zbytečná, slévárnou lze projet
průjezdem. Na práci na této volné ploše se nevztahuje integrované povolení
-- kde je v areálu kovárna? Zhoršil se hluk z ní. Bc. Chrást se pokusí zjistit.
-- Mgr. Hanáková informovala, že právě v těsné blízkosti výše zmíněného domu bude osm týdnů v
roce stát mobilní imisní stanice (spadá pod ing. Pudelovou z Odboru životního prostředí, oddělení
ochrany ovzduší)
-- Bc. Chrást ví, že primátor ve věci železáren oslovil hejtmana
-- zastavit provoz zařízení dle integrovaného povolání lze jedině tehdy, když daný subjekt
nedodržuje podmínky uvedené v povolení, nesplní nápravná opatření a prokazatelně ohrožuje
zdraví obyvatel
-- Mgr. Hanáková přečetla odpověď z KHS (Krajská hygienická stanice), kterou dostala paní radní
PhDr. M. Hanáková. Dopis je uveden v příloze.
--Bc. Chrást dále uvedl, že v roce 2010 ČIŽP zjistila překročení limitu emisí popílku, byla zavřena
obrobna odlitků a bylo provedeno ověřovací autorizované měření, které prokázalo plnění emisního
limitu. Spoluobčané uvedli, že prašnost je nadále vysoká a od ledna 2012 se výrazně zhoršila.
--Dále Bc Chrást uvedl, že z hlediska řádného postupu v řešení problémů v dané lokalitě je vhodné,
aby se celou problematikou zabývala KMČ ve spolupráci s Radou města Olomouce. Statutátní
město Olomouc je vždy účastníkem řízení o vydání nebo změně integrovaných povolení a současně
může vznášet připomínky a zasílat podněty k šetření na jiné příslušné orgány, v jejich kompetenci
jsou provozy mimo působnost krajského úřadu.
-- členové KMČ odhlasovali (6 přítomných členů bylo pro, jeden se zdržel hlasování), že Mgr.
Hanáková poté, co zjistí podrobnosti o „brněnské metodě“, napíše na ČIŽP (do 16. 7. 2012)
-- nebylo by možné měřit hluk i spad kontinuálně, celý rok? Nebylo by na to možné využít
prostředky KMČ?
● Došlá pošta
-- KMČ byla majetkoprávním odborem SMOl (č. j. SMOl/Maj/22/1671/2012/Ha; viz příloha)
požádána o vyjádření stanoviska k prodeji pozemků města. Komise se jednohlasně vyjádřila pro.
● Další záležitosti
Členové KMČ se dohodli na prioritách investic z prostředků KMČ (lze čerpat 300 000Kč) pro rok
2012:
1.+2. chodník Křelovská 14—26 a 36—40
3. oprava prohlubně na vozovce před domem č. 33 v Máchově ulici
(4., náhradní bod, -- vytvoření projektu na parkovací záliv před obchodem Tichý na Řepčínské
ulici)
-- mezi možné investice bylo zařazeno i vyčištění zcela zarostlého chodníku před domem č. 31 v
Máchově ulici
●Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 16. 7. 2012 v 18.30.
Zápis schválila Mgr. Jana Hanáková
Zapsala M. Koupilová

