Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 13. 5. 2013

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 13. 5. 2013 do cukrárny U Pepíka.
II. Prezence
Přítomni – Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Ladislav Bubeníček KMČ, Daniel Grygárek
KMČ, Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS, Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka
Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Libor Malý ODS, Luděk Mrákava
KMČ
Nepřítomni - PaedDr. Miroslav Skácel KSČM (omluven)
Hosté – občané Řepčína, zástupce městské policie, zástupkyně ZŠ a MŠ
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


Občané si opakovaně stěžují na rušení nočního klidu návštěvníky nonstop baru na
Křelovské ulici. - Řešením je volat policii.



Podle KMČ městská policie nevymáhá v dostatečné míře dodržování protialkoholní
vyhlášky u koloniálu v Máchově ulici. Zástupce MP přinese na příští jednání výpis, kolikrát
hlídka MP zasahovala.

Problematika z minulých jednání komise


Propojení cyklostezky s in-line stezkou (úsek u Mlýnského potoka před mostem) bude
podle informací, které předsedovi podal přímo cyklokoordinátor ing. Losert, realizováno až
v roce 2014, letos bude vypracována pouze projektová dokumentace.



Přejezd přes železniční dráhu u zast. Moravské železárny-starý závod je řešen pouze pro
cyklisty v rámci cyklostezky, nikoliv pro chodce. Ing. Losert předsedu ujistil, že usilují o
vyřešení situace. Probíhají jednání s projektanty a Správou železničních dopravních cest (na
přejezdu je třeba např. upravit signalizaci pro chodce).



Cyklostezka mezi sběrným dvorem v Neředíně a Křelovskou ulicí (spojovací cesta ke
Globusu) – zpracovává se projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Termín realizace
není znám.



Přechody pro chodce – občané navrhují přechod pro chodce přes ul. Řepčínská v místech u
autobusové zastávky Moravské železárny-starý závod (v návaznosti na ul. Máchova) a
taktéž v ul. Řepčínská v místech „u zrcadla“. Komise s návrhem dvou nových přechodů pro
chodce souhlasí. Řeší předseda p. Mencl.



Jízda v protisměru v ul. Břetislavova – po otevření in-line okruhu dochází stále častěji
k jízdě automobilů ulicí Břetislavova v protisměru. Komise žádá o doplnění dopravního
značení zákazu vjezdu do jednosměrné ulice u křižovatky s ul. Gogolova. Řeší předseda.



Žádosti KMČ o posunutí odjezdu posilového spoje linky 18 na 7:28 ze zastávky
Řepčínská (viz zápis z dubnové schůze) není podle dopravního podniku možné vyhovět (byl
by časově příliš vzdálen od spoje hlavního). Dojde tak „pouze“ k posunu posilového spoje o
tři minuty, tedy: odjezd Ladova 6.20 hod., příjezd Skrbeň 6.35 hod. Odjezd ze Skrbně 6.36
hod., příjezd Tržnice 7.00 hod. Dále po prázdnu do Skrbně a odjezd ze Skrbně v 7.19 hod.,
příjezd Tržnice 7.43 hod. Přesný termín platnosti změny jízdního řádu nám zatím není znám.



KMČ začne shromažďovat podněty k opravám ze svého rozpočtu. Dva podněty už
jednomyslně odsouhlasila: 1) oprava chodníku v ul. Řepčínské od autobusové zastávky
Řepčín škola směrem ke kapličce, 2) oprava chodníku v části Břetislavovy ulice souběžné
s Mlýnským potokem. V případě chodníku v ul. Martinova u křižovatky s ul. Zengrova se
KMČ domnívá, že bylo poškození chodníku zaviněno stavbou plotové zídky u novostavby
rodinného domu. V případě, že se toto potvrdí, bude KMČ žádat, aby byl chodník opraven
majitelem domu. V opačném případě bude oprava tohoto chodníku zahrnuta do oprav
financovaných KMČ.

Došlá pošta


Odbor dopravy žádá KMČ o spolupráci při plánování větších akcí – např. informovat
včas odbor dopravy, aby případně mohl zajistit posilové spoje do Řepčína.



Omezení autobusové dopravy ve dnech 17. až 20. 5. nebude linka č. 18 jezdit Řepčínskou
ulicí, ale jako linka č. 20 přes Svatoplukovu ul. dále na Ladovu.



Na posledním jednání Rady města Olomouce byl p. Ladislav Bubeníček jmenován novým
členem KMČ.

Další projednávané záležitosti a podněty


V Břetislavově ulici jsou okapové roury vyvedené přímo na chodník, v zimě jsou tato
místa pro chodce značně nebezpečná. Projedná předseda p. Mencl



Další návrhy na opravy z rozpočtu KMČ – v ul. Křelovské před železničním přejezdem je
několik hlubokých výtluků a v Řepčínské ul. proti ústí Rubešovy ulice je propadlý povrch
vozovky. Řeší předseda p. Mencl



Vedoucí učitelka mateřské školy, paní Dzurianová, vyzvala k hledání využití 2. patra
bývalé chirurgie, které není zrekonstruované a není nijak využívané (pod ním se v 1. patře
a přízemí připravuje nová školka a o patro výše se nachází zrekonstruované prostory
využívané školou). Bylo by vhodné najít pro 2. patro využití a prostředky na jeho
rekonstrukci. Účast na květnové schůzi přislíbil náměstek primátora RNDr. Šnevajs, aby
tyto podněty vyslechl, vyjádřil se k nim a seznámil přítomné s postupem rekonstrukce
chirurgie i přilehlého parku.



KMČ obdržela od spoluobčanů informaci, že v poli za bývalou benzínovou pumpou se
nachází nezakrytá, asi dva metry hluboká studna (na hranici pozemku města Olomouce
1004 a soukromého pozemku 394/13). Řeší člen komise p. Bubeníček.



Podnět na změnu otevírací doby sběrného dvora v Neředíně – nové černé skládky v okolí
Globusu se nejčastěji objevují v pondělí, tedy v den, kdy je sběrný dvůr uzavřen. Zmenšit
počet nově vznikajících skládek by mohla rozšířená otevírací doba dvora, anebo kontejner
umístěný před samotným sběrným dvorem. Řeší předseda p. Mencl.



Občané si stěžují, že podél cyklostezky u MŽ-nového závodu je v příkopě značné
množství odpadků. KMČ žádá vyčištění příkopu. Řeší předseda p. Mencl a člen komise p.
Bubeníček



Na území Řepčína se vyskytuje množství nebezpečných předmětů - např. zbytky laviček,
a zabetonovaných trubek, které trčí ze země. KMČ žádá o odstranění těchto nebezpečných
konstrukcí. Řeší člen komise p. Bubeníček.



Před domem č. 54/83 v Řepčínské ul. se zanáší kanálek mezi silnicí a chodníkem. Řeší
člen komise p. Bubeníček.



Na „Paloučku“ v Křelovské ul. nejsou žádné odpadkové koše (jen dva stávající, staré
betonové, které nemají dno). Také na náměstíčku u restaurace U Kapličky žádné nejsou.
Řeší člen komise p. Bubeníček.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 10. 6. 2013 v 18:30 opět v cukrárně U Pepíka. Schůze
bude zaměřena na problematiku seniorů a zdravotně handicapovaných občanů.

Zapsala: Mgr. Marcela Koupilová
Schválil: Mgr. Michael Mencl

