Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 15. 10. 2012

I. Zahájení jednání
Komise městské části č.22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 dne 15.
10. 2012 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
II. Prezence
Přítomni – Bc. Michael Mencl ČSSD (předseda), Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS, Mgr. Jana
Hanáková KDU-ČSL, Libor Malý ODS, Luděk Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Omluveni - Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL
Nepřítomni - David Grygárek KMČ, Ivana Aleksičová TOP 09, Zdeňka Hrbáčková KSČM
Hosté – zástupce městské policie (dále jen MP), občané Řepčína
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii




Problematické parkování aut na křižovatce Jaromírovy a Ovesné ulice – předseda projednal
situaci s odborem dopravy a na dopravní komisi. Ta zřízení přechodu zamítla, ale bude realizována
žlutá čára klikatá V12a v místě přecházení, popř. kolem celého rohu v místě křížení.
Žádost o dočasné hlídky policie u přechodu pro chodce během rekonstrukce – PaedDr. Skácel
komunikoval s ředitelem MP, který doporučil ZŠ Svatoplukova, aby se věnovala v hodinách
dopravní výchově. KMČ považuje tento postoj ze strany vedení městské policie za značně
alibistický. Ředitel MŠ zaslal řediteli MP odpověď popisující množství výuky dopravní výchovy.
PaedDr. Skácel v této záležitosti opět zkontaktuje ředitele MP.

Problematika z minulého jednání komise









Opravy chodníků ve třech lokalitách - zakázky na opravy tří částí chodníků (Na Trati, u pizzerie,
u zastávky Řepčín-Svatoplukova) jsou schváleny a předány TSMO k realizaci.
Kontejnery na Křelovské ulici – odbor životního prostředí respektuje rozhodnutí komise o
přesunutí kontejnerů. Jako vhodné řešení navrhuje KMČ: zpevnění plochy pod kontejnery a
vybudování ohrady tvaru „U“ pro dostatečný počet kontejnerů. Řeší předseda komise.
Kanalizace v Křelovské ulici – předseda dopisem za KMČ kontaktuje paní radní Hanákovou a žádá
Radu města o realizaci již vyprojektovaného odvodnění Křelovské ulice. Členové komise projednají
danou záležitost se svými politickými zástupci v Radě města Olomouce.
Cyklostezka na rohu ulice Řepčínská a Máchova (nebezpečí kolize cyklistů a chodců) –
projektant dal odboru dopravy stanovisko, v němž uvádí, že problematika křížení ulic byla v projektu
zohledněna a je řešena nejlepším možným způsobem v souladu s normami. Předseda KMČ upozornil
na zcela chybějící přechod pro chodce v místě železničního přejezdu – z cyklostezky nelze přejít na
chodník. Občané Řepčína dále žádají o vodorovného značení od autobusové zastávky MŽ starý
závod po železniční stanici Olomouc-Řepčín. Řeší předseda komise.
Výskyt potkanů v ul. Máchova – deratizace kanalizace již proběhla v předstihu před plánovaným
termínem. Předseda podá podnět životnímu prostředí k provedení deratizace v místě kontejnerů na









Máchově (dalším problematickým místem výskytu je areál MŽ). Pokud jsou nory na soukromých
pozemcích a majitel odmítá nápravu, hrozí mu postih KHS.
Možné nedostatky při realizaci chodníku na Křelovské – dle vyjádření TSMO je vše v pořádku,
„kufr“ je místy až 30 cm. Občané si nadále stěžují na chybějící odtokové kanálky a nedostatečný
„kufr“v některých částech chodníku.
Odklizení větví z pozemku ČD (SŽDC) – větve jsou, dle současné praxe, uklizeny až po jejich
uschnutí. SŽDC přislíbila okamžité odklízení větví v obydlené části Řepčína. V případě neplnění
tohoto příslibu, kontaktuje předseda přímo traťmistra.
Oplocení hřiště na Křelovské ulici – dle vyjádření ČD (SŽDC) nejsou z jejich strany žádné
překážky bránící možné výstavbě oplocení mezi hřištěm a tratí. Na komisi proběhla diskuze o výšce
a typu oplocení. Bylo navrženo provést oplocení i směrem k dopravní komunikaci Křelovská.
Předseda bude zabezpečení hřiště dále řešit.
Chodník od Řepčínské 2/39 ke kapličce – předseda zjistil, že žádné podklady k dřívější projektové
dokumentaci na odboru investic neexistují. Komise bude chodník nadále řešit.

Další projednávané záležitosti







Návrh na nové členy KMČ – komise navrhuje Kateřinu Mencl a Daniela Grygárka jako své členy.
Všichni přítomní hlasovali pro návrh.
Tématická jednání KMČ – předseda navrhuje, aby některá jednání KMČ byla v roce 2013
tématicky zaměřená – na potřeby jednotlivých skupin naší městské části aj. Podrobnější diskuze
proběhne na dalším jednání komise.
Řepčínský zpravodaj – proběhla diskuze ohledně podoby informačního občasníku a návrh
některých rubrik. Zpravodaj by byl pravděpodobně distribuován i do některých přilehlých ulic
v okolí Řepčína. Předseda vyvěsí na nástěnky výzvu týkající se redaktorství občasníku.
Setkání seniorů – KMČ diskutovala o možnosti realizace společného setkání řepčínských seniorů
v roce 2013. Podrobnější diskuze proběhne na dalším jednání komise.

Došlá pošta








Odbor dopravy – od 9. prosince je plánováno zařadit mezi 8. a 9. hodinou jeden spoj autobusové
linky č.18 navíc.
TSMO - pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě
Olomouci bude v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně (a to od 11.12.2012 do 5.3.2013).
Paní Vařeková upozorňuje na nedodržování rychlosti v nepřehledné křižovatce ulic Balbínova a
Mojmírova. Předseda projednal danou záležitost s odborem dopravy a na dopravní komisi –
v průběhu října by měl být ke křižovatce instalován statistický radar a podle jeho výsledků se bude
věc dále řešit.
Odpověď ČIŽP k problematice MŽ – s uznatelností metody na zjištění přesného zdroje znečištění
doporučují komisi v případě potřeby kontaktovat Akademii věd ČR. Vzhledem k avízovanému
ukončení provozu Slévárny 2, nepovažuje komise další postup v této věci za nutný.
Paní Dvořáková nepovažuje vyvěšení sousedské výzvy za dostačující a žádá komisi o distribuci do
schránek. Komise se jednomyslně shodla, že vyvěšení výzvy na nástěnkách a možnost jejího stažení
na webových stránkách komise, považuje za adekvátní.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 19.11.2012 v 18:30.

Schválil:
Zapsala:

Bc. Michael Mencl
Mgr. Jana Hanáková

