
Komise městské části č.22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 20. 8. 2012

I. Zahájení jednání

Komise  městské části č.22 Olomouc-Řepčín  (dále  jen  KMČ) svolala  pravidelnou  schůzku na 18:30 dne
20.8.2012 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.

II. Prezence

Přítomni – Bc. Michael  Mencl ČSSD (předseda), Ivana  Aleksičová TOP 09, Martin Grygárek KMČ, Jiří
Hanák ODS,  Mgr.  Jana  Hanáková KDU-ČSL,  Zdeňka  Hrbáčková KSČM,  Libor  Malý ODS,  Luděk
Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni - David Grygárek KMČ
Omluveni - Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL

Hosté – zástupci městské policie (dále jen MP), občané Řepčína

III. Projednávané záležitosti

• Minulé jednání komise

Zástupkyně předsedy Mgr. Hanáková přítomné seznámila se zápisem z minulého jednání komise a
informovala o vývoji následujících bodů: 
- ad  nebezpečné  propojení  cyklostezky:  Ing.  Losert  (cyklokoordinátor)  přislíbil,  že
požadavek propojení cyklostezky podél Mlýnského potoka a in-line stezky Hejčínské louky přednese
na pracovní  skupině týkající  se cyklodopravy a na podzim jej  zařadí do materiálu  ROK.  Komise
odsouhlasila příspěvek ve výši 40.000 Kč, který by měl dostavbu tohoto úseku urychlit.
- ad uložení kontejnerů „na palouku“: Ing Dreiseitl z odb. životního prostředí přislíbil, že se
na místo podívá a komisi informuje o možných řešení zpevnění podkladu či přesunu kontejnerů
- ad kanalizace v ul. Křelovská: Technické služby (dále jen TSMO) poskytly tel. kontakt na
p. Mareše (603 192 519) u něhož lze žádat vyčištění konkrétní kanalizační vpusti. Komise pokládá
toto řešení za nedostatečné a problematikou se bude nadále zabývat

• Připomínky pro policii

– rušení nočního klidu v ul. Máchova a neúčinnost napomenutí od policie: zástupci MP radí zavolat
policii vícekrát, což jim poskytne širší možnosti řešení situace

– příslušníkům MP byl předán kompletní text e-mailu p.Bartoše, občana Řepčína, který adresoval na
KMČ a týkal se porušování zákazu stání automobilů v křižovatce ulic Ovesná a Jaromírova a její
těsné blízkosti.  Vznikající  nebezpečné situace popsal přítomný p. Bartoš komisi  i zástupcům MP
osobně a detailně. MP bude KMČ informovat o řešení tohoto problému na jejím příštím zasedání.

• Připomínky a podněty občanů

– Nebezpečné  situace  vznikající  mezi  chodci  a  cyklisty na  rohu  ulic  Řepčínská  a  Máchova.
Předseda do příštího jednání zjistí zda je napojení cyklostezky na ul. Řepčínskou definitivní vč. všech
značení a bezpečnostních opatření.



– Problematika  ucpávající  se  kanalizace  v  ul.  Křelovská i  přes  dokončení  rekonstrukce
kanalizačního řadu.  Předseda projedná problematiku s TSMO a zjistí, není-li zapotřebí dodatečné
stavebně-technické opatření.

– Špatný  stav  stromů  v  parku na  Svatoplukově ohrožuje  návštěvníky  parku  do  něhož  byly
instalovány prvky dětského hřiště. Přestože se má s rekonstrukcí parku započít v nejbližším období,
předseda upozorní TSMO a odb. životního prostředí na nebezpečnou situaci aby vyhodnotili, není-li
nutné prořezání a kontrola stromů bez prodlení.

– Možnosti  úpravy komunikace  a přiléhajících prostranství  před  MŠ v  ul.  Na  Trati  č.  82 pro
bezpečnější zastavování automobilů. Předseda projedná na odb. dopravy.

– Občané navrhují dopravní opatření – zákaz vjezdu vozidel nad 5t do ul. Řepčínská, jejíž technický
stav se viditelně zhoršuje. Předseda projedná na odb. dopravy.

– Občané informovali o výskytu potkanů v ul. Máchova. Předseda zjistí možnosti deratizace.

• Další projednávané záležitosti

– KMČ odsouhlasila (pro 7, zdrželi se 2) „Výzvu k větší sousedské ohleduplnosti“ týkající se rušení
pracovního  klidu  o  nedělích.  Výzva  je  přílohou  zápisu  a  bude  vyvěšena  spolu  se  zápisem  na
informačních nástěnkách KMČ. Zájemci si mohou text výzvy stáhnout a individuálně distribuovat
do schránek občanů.

– Prořezávání a kontrola stromů v ul. Řepčínská. Situaci sleduje PaedDr. Skácel
– Havarijní  stav chodníku  v ul.  Na Trati v úseku mezi ul. Balbínovou a autobusovou zastávkou

Svatoplukova. Po vykácených stromech zůstaly v chodníku propadlé plochy bez betonové dlažby a
zužují  průchozí  šířku  chodníku.  Ve stejném  úseku  pod zídkou  vyrůstá  vysoký  plevel,  který  tak
průchod po chodníku ještě znesnadňuje. Projedná předseda. 

• Došlá pošta

– Žádost  o  sdělení  stanoviska  k pronájmu  majetku SMOl  společností  Školagro  s.r.o.  (Čj.:
SMOl/Maj/22/2884/2012/Pr). Jedná se o pronájem pole k zemědělským účelům. KMČ odsouhlasila
pronájem jednomyslně.

– Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku SMOl společnosti ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.
(Čj.: SMOl/Maj/22/2931/2010/Výs). Jedná se o prodej parcely, která se nachází pod částí stávajícího
parkoviště. KMČ odsouhlasila prodej jednomyslně.

– Rozhodnutí  o  dodatečném  povolení  zvláštního  užívání  silnice č.  II/635,  ul.  Svatoplukova  80
z důvodu havárie vodovodního řádu (Čj.: SMOl/OPK/79/3083/2012/Št).

– TSMO zaslaly  rozpis plánovaných prací  na srpen a harmonogram sběrových sobot pro podzim
2012.  Kontejner  v naší městské části bude umístěn 24.  listopadu 2012 na rohu ulic  Řepčínská a
Břetislavova.

– E-mail od p.Bartoše týkající se nebezpečné situace v místě křižovatky Jaromírovy a Ovesné ulice.
Kompletní text byl po seznámení se s obsahem předán zástupcům MP viz výše.

– Žádost odb.  investic  o  předložení  návrhů na realizaci investic pro sestavování rozpočtu na rok
2013. Pořadí priorit bylo odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ. 
Odsouhlasené pořadí dle priority: 

1) řešení ucpávající se kanalizace v ul. Křelovská
2) oprava spojovací cesty Křelovská – Globus
3) úprava komunikace pro zastavování aut u MŠ Na Trati
4) propojení cyklostezky s in-line okruhem u Mlýnského potoka

Předseda  na  odb.  investic  dodá  seznam  investic  upřesněný  na  základě  výsledků  projednání
některých výše uvedených bodů. 

IV. Ukončení jednání

Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 17.9.2012 v 18:30.

Jednání řídila: Mgr. Jana Hanáková
Zápis zapsal a schválil: Bc. Michael Mencl


