Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 2. 7. 2014

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 2. 7. 2014 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Daniel Grygárek, Martin
Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Jana Málková KDU-ČSL, Mgr. Michael Mencl
ČSSD (předseda), Luděk Mrákava
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Libor Malý ODS, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Hosté – občané Řepčína, zástupce Policie ČR, zástupce pedagogického sboru ZŠ
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


Dotaz k přepadení na cestě z Globusu na Křelovskou – vyšetřování probíhá, je znám popis
pachatele.

Další projednávané záležitosti


Komise obdržela dvě žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví SMOL a jednu žádost o
směnu pozemků:
o Pozemek parc.č. 69/1 v blízkosti inline parkoviště za účelem „vybudování
venkovního areálu volnočasových aktivit s výdejnou občerstvení s krytým sezením“:
Komise upozorňuje, že se v okolí nachází další 3 pohostinská zařízení. Zřízení
dalšího by vedlo ke zvýšení dopravní zátěže v místě a k možnému zvýšení hluku a
dalších negativních vlivů v okolí zamýšleného zařízení. Nájemníci zahrádek také
v této souvislosti vyjádřili zájem o jejich odkup. Z těchto důvodů se komise vyslovila
zamítavě.
o Pozemek parc.č. 404/3 v blízkosti nádraží, za garážemi směrem na Horku n. M. Za
účelem „vybudování občerstvení, půjčovny a servisu jízdních kol“: Většina členů
komise se vyslovila pro.
o Směna pozemku parc.č. 200/8: Pokud dotčené orgány SmOl zhodnotí směnu jako
přínos pro město, komise souhlasí.



V Rubešově ulici byl znovu osazen sloupek zabraňující průjezdu aut do ulice J. Glazarové.



Obyvatelé z ulice Mojmírova požadují umístění značky „Zákaz vjezdu mimo dopravní
obsluhy“ z důvodu parkování automobilů přilehlých firem a zaměstnanců Policie ČR. Také
obyvatelé z ulice Ruběšova (ústící do Řepčínské) požadují omezení parkování z důvodu
nedostatečného prostoru pro dopravní obsluhu domů a odvoz odpadu TSMO. Předseda
Mencl projedná podněty na odboru dopravy.



U bytových domů v ul. Balbínova byly instalovány nové lavičky s odpadkovým košem. Ve
stejné lokalitě byla rozšířena stanoviště pro kontejnery směsného i tříděného odpadu.



Na základě praktické ukázky dvou typů megafonů komise rozhodla pořídit model
s bezdrátovým mikrofonem.



Upozornění na změnu trasy autobusové linky č. 18 – o víkendu 12. a 13. 7. Z důvodu
stavebních prací na vodovodní přípojce. Linka bude odkloněna přes zastávky Řepčín –
Svatoplukova a Na trati.



Komise odsouhlasila realizaci následujících oprav (prováděny TSMO):
o chodník v ul. Řepčínská (od Máchovy po vjezd č. 64) včetně opravy zpevněných
ploch na tomto rohu, napojení na komunikaci v Máchově ulici a úpravy prostoru
v místě zatáčky (částečně zpevněný roh v pásu vegetace). (kalkulace 139142 Kč)
o zřízení dvou obdélníků v chodníku pro výsadbu stromů ve Svatoplukově
(kalkulace 647 Kč)
o napojení chodníku na vjezd u ZŠ Svatoplukova (kalkulace 5908 Kč)
o napojení chodníku na silnici naproti domu Řepčínská 36 (kalkulace 6050 Kč)



Mnoho oprav nelze zrealizovat bez stavebního projektu. Jelikož je zadávání projektů mimo
kompetence KMČ, odsouhlasila komise následující pořadí priorit zpracování projektových
dokumentací:
1) Řepčínská – chodník od č. 64 k telefonní budce (v případě, že bude oprava chodníku
s řešením odvodnění vyžadovat projekt)
2) Břetislavova – chodník souběžný s Mlýnským potokem
3) Řepčínská – chodník od Kapličky sv. Isidora k ZŠ
4) Zengrova – chodník před náměstíčkem (pokud bude oprava vyžadovat projekt)
5) Gogolova – chybějící úsek chodníku po ul. Zengrova



Občané upozorňují na zarostlé chodníky – např. Máchova mezi č.p. 33 – 37. Členové komise
do příštího zasedání zmonitorují další úseky.



Hodnocení Řepčínského dne, návrh spojení pálení čaroďějnic a Řepčínského dne či
spoluorganizování akcí s komisí v Hejčíně...

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 6. 8. 2014 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka.

Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

