Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

zápis z jednání 11. 11. 2013

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 14. 10. 2013 do cukrárny U Pepíka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Daniel Grygárek KMČ, Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák
ODS, Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová
KDU-ČSL, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava KMČ
Nepřítomni – Libor Malý ODS, PaeDr. Miroslav Skácel KSČM
Hosté – občané Řepčína, zástupci Policie ČR, členky pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


Člen komise D. Grygárek poděkoval zástupcům policie za organizační pomoc při kladení
věnců a lampionovém průvodu.

Projednávané záležitosti


Zhodnocení říjnového kladení věnců a lampionového průvodu: ohlas ze strany občanů i
komise je velmi pozitivní. Sešlo se více než sto účastníků. Příznivě byla přijata i výstava ve
škole. Výhrady byly vzneseny vůči hudebnímu tělesu Dolanka, a to kvůli jejímu
neprofesionálnímu přístupu (pozdní příchod více členů a nevhodné oblečení pro pietní akt).



K výzvě komise z říjnové schůze, aby technické služby a příslušné odbory magistrátu
pořizovaly fotodokumentaci chodníků a vozovek před jejich rozkopáním: předsedovi bylo
sděleno, že to není technicky možné. Předseda se pokusí zajistit alespoň to, aby byly
ohlášky překopů apod. (které písemně pravidelně přicházejí se značným zpožděním),
zasílány také elektronicky, a tedy častěji včas.



Předseda informoval o využití prostředků, které měla komise pro letošní rok k dispozici na
opravy chodníků a cest. Poslední zamýšlená akce – oprava dlažby v místě telefonní budky
u „Malé školy“ v Řepčínské ulici musí být provedena v násobně větší ploše, než komise
předpokládala. Na rohu ulice bylo použito více typů dlažby a odbor dopravy trvá na
sjednocení dlažby opravovaných úseků z důvodu estetického i z důvodu budoucích oprav.
Celková částka za opravu se bude pohybovat okolo 90 tis. Kč. Tím byly dočerpány zbývající
prostředky.



Komise žádá o opravu nebo výměnu laviček a instalaci pravidelně vyprazdňovaného
odpadkového koše mezi bytovými domy SNO v Balbínově ulici.



Rozsvícení vánočního stromu v Řepčíně. Akce proběhne ve středu 4. 12. v 17 hod. v
parku před ZŠ Svatoplukova.
Vzhledem ke složitému přístupu do parku a k samotnému stromu bude zřejmě nutné
zadat letošní zdobení technickým službám. Ty svou práci (instalace osvětlení a ozdob
vyrobených školními dětmi, zapojení osvětlení do sítě veřejného osvětlení) předběžně
vyčíslily na cca 22.000 Kč při využití dvou vysokozdvižných plošin.
Předseda oslovil p. Müllera (fa Müller Elektro) ve věci vlastního osvětlení stromu.
Jeho nabídka je výrazně výhodnější než nabídka TS. Cena je cca 20.000 Kč. P. Müller
nabízí rovněž uskladnění řetězů a jejich servis jako bonus.
Členky pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova se ujaly organizace programu u
vánočního stromu. Se svými žáky mimo jiné vyrobí ozdoby. Žádají komisi o příspěvek
na materiál ve výši cca 3.500 Kč.
Komise se všemi výše uvedenými výdaji na zdobení vánočního stromu souhlasí.

Došlá pošta


Technické služby informovaly předsedu o mimořádném svozu bioodpadu v Řepčíně v
úterý 19. 11.
Připomínka: tento podzim se neuskutečnila tradiční sběrová sobota. Občané si stěžují, že
není kam vyhodit listí jimi shrabané z městských pozemků (např. pod stromy na Řepčínské
ulici). Člen komise L. Bubeníček zjistí, zda by TS mohly tento odpad (už připravený k
odvozu) odstranit, a zda je možné vyřešit tento problém i do budoucna.



Oznámení o rozkopávce na Řepčínské a Svatoplukově ulici a povolení záboru veřejné
komunikace od 30. 10. do 6. 11. v rozsahu 130 m2 kvůli výstavbě distribuční trafostanice
v Máchově ulici a souvisejícímu ukládání kabelů do země.



Pan Holý z odboru dopravy reagoval na některé požadavky komise ve věci dopravního
značení: značky za Planým mostem budou podle něj „k radosti vandalů“ obnoveny;
posunutí značek „Začátek obce“ a „Konec obce“ před odbočkou z Křelovské ul. na
Globus mohou být posunuty až po schvalovacím procesu; klikatou žlutou čáru (KMČ
žádala o její realizaci na rohu ulic Ovesné a Jaromírovy, kde neustále parkují auta a brání tak
chodcům v přecházení) nebude odbor dopravy realizovat, zdvojuje se tím platný zákaz
parkování v křižovatce; nicméně předseda se pokusí zajistit její realizaci alespoň v místě
přecházení chodců.



Nadále probíhají jednání vedoucí k realizaci zabezpečení rohu ulice Máchovy a
Řepčínské (kvůli cyklostezce na chodníku). Po odborné diskuzi je schvalována instalace
dvou pružných sloupků.



Člen komise p. Bubeníček se účastnil jednání pracovního výboru ve věci cyklostezky
vedoucí od krematoria ke Globusu a do Řepčína. Situace je komplikovaná – pozemky
mezi odbočkou na spojnici ke Globusu a žel. přejezdem v Křelovské ulici už koupili
developeři, nelze zde tedy tak snadno budovat cyklostezku. Úsek spojovací cesty
z Křelovské ke Globusu pak nemůže být řešen jako cyklostezka z důvodu užívání cesty
zemědělskou technikou. Vše nasvědčuje tomu, že tento úsek se v cyklostezku nebude moci
proměnit, ale že zůstane jen „cyklotrasou“.

Další podněty


P. Nejezchleba z Martinovy ulice č. 13 se obrací na komisi ve věci nedokončené opravy
silnice u jeho domu po instalaci hydrantu. Řeší členové komise M. Grygárek a Z.
Hrbáčková



Po opravě povrchu komunikace v Oldřichově ulici zůstaly v místech napojení posledního
sjezd v ulici nedodělky. Řeší předseda komise Mencl a člen komise L. Bubeníček.



Před prodejnou Müller Elektro se opět začíná propadat vozovka (u zastávky).



Podnět, aby byly na zastávkách MHD Řepčín-škola a Řepčínská umístěny lavičky. Na
druhé jmenované zastávce to není technicky proveditelné. Komise žádá o instalaci laviček
do nově opravené zastávky ve směru do centra. Řeší předseda komise Mencl a člen komise
L. Bubeníček.



V Zengrově ulici, kde měla proběhnout oprava chodníku financovaná z prostředků
komise, se opravuje fasáda a budou následovat ještě další úpravy domu a oplocení. Komise
to zohlední při plánované opravě.



Občané navrhují umístění zrcadla při ústí Gogolovy ul. do Zengrovy (vzhledem k
nepřehlednosti křižovatky). Předseda přítomné informoval, že odbor dopravy od zrcadel
upouští.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 9. 12. 2013 v 18:30 v cukrárně U Pepíka.

Schválil: Mgr. Michael Mencl

Zapsala: M. Koupilová

