Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 3. 9. 2014

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 3. 9. 2014 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Daniel Grygárek, Martin
Grygárek, Libor Malý ODS, Mgr. Jana Málková KDU-ČSL, Mgr. Michael Mencl ČSSD
(předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM
Hosté – občané Řepčína, zástupkyně pedagogického sboru ZŠ a Městské policie Olomouc (MPO)

III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii


V okolí areálu bývalé benzínky je černá skládka, zástupce MPO prověří, zda se jedná o
pozemky města.

Další projednávané záležitosti


V srpnu byla realizována rekonstrukce chodníků (Řepčínská, Svatoplukova) a několik
menších úprav (otvory pro zeleň a nájezd na chodník ze Zengrovy do Řepčínské). Bylo také
instalováno šest cedulí s názvy ulic na křížení ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova.



Na základě podnětu občanů žádá komise o rekonstrukci pískoviště mezi bytovými domy v
ulici Balbínova a o prostorové oddělení dětského hřiště nad parkovištěm (tamtéž), například
živým plotem, z důvodu zabránění zabíhání venčených psů a znečišťování hřiště.



Mezi železničním přejezdem na Řepčínské a vstupem do areálu Moravských železáren –
nový závod je souběžně s cyklostezkou v ulici Řepčínská chodník, který je ve špatném
technickém stavu. Oprava tohoto úseku však není prioritou KMČ Řepčín.



Rekonstrukce náměstíčka – na konci srpna se konala první schůze k této studii a koncem
září bude schůze zainteresovaných odborů magistrátu s architektem a předsedou KMČ



V souvislosti s řešenou studií rekonstrukce náměstíčka žádáme o zpracování dopravní studie
(zaměřené zejména na statickou dopravu) ulic v okolí náměstíčka, protože KMČ zamýšlí
nechat zpracovat projekty a posléze opravit chodníky v Břetislavově ulici (souběžně
s Mlýnským potokem) a v ulici Gogolově, kde část chodníku chybí.



KMČ dostala pozvánku na jednání odboru koncepce a rozvoje ohledně studie obnovení
zeleně podél ulice Řepčínské.



KMČ zamýšlí, stejně jako v loňském roce, organizaci pietního aktu u pomníku padlých
v parku Svatoplukova, na který by navazoval lampiónový průvod. Předpokládaný termín
konání je čtvrtek 23. října. Podrobnosti budou upřesněny na říjnovém jednání komise.



Investiční priority pro rok 2015 byly se zohlednění připomínek ZŠ a hlasování na internetu
odsouhlaseny členy komise v tomto pořadí:
1. Revitalizace náměstíčka
2. Rekonstrukce cesty Křelovská-Globus
3. Křižovatka Řepčínská-Křelovská-Svatoplukova
4. Propojení cyklostezky a in-line stezky
5. Odvodnění Křelovské
6. Vlastní prostory komise
7. Severní spoj, úsek Globus-železárny
8. Hřiště ne Křelovské
9. Parkování u MŠ Na Trati
10. Omezení tonáže
11. Přeložky vzdušného vedení pod zem
12. Přechod pro chodce Řepčínská/Máchova



Upozorňujeme na potřebu pravidelné údržby příkopu a propustku mezi ulicemi Jaromírova a
Ovesná, aby nedocházelo k rozlivům srážkových vod a škodám na přilehlých pozemcích.

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 1. 10. 2014 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka.

Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

