Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 6. 9. 2017

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 6. 9. 2017 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek,
Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda),
Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS,
Hosté – zástupce MPO
III. Schválení minulého zápisu


Komise schválila zápis z srpnového jednání.

IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


V okolí autoservisu Bauer parkují na vozovce a na chodníku vozidla, která brání bezpečnému provozu a průjezdu autobusu v tomto místě. Žádáme o častější kontroly tohoto nešvaru.



V areálu benzinky dochází k rušení nočního klidu – těžká mechanizace zde od 3:00 ráno drtí
dřevěný odpad. Žádáme občany, aby v těchto případech ihned volali 156.



V ulici Břetislavova stojí autovrak VW Transporter.

Další projednané záležitosti:


Lampionový průvod proběhne v pondělí 30. 10. 2017 v 16:00 hod.



Občané sdělují, že nechtějí azylový dům v těsné blízkosti několika škol a školek, považují to
za nemorální, nevhodné, pobuřující a nelogické. Zároveň se cítí obtěžováni, když je člověk
bez domova požádá o vodu se šťávou či o peníze.

V. Nové požadavky


Komise souhlasí s žádostí pana Tichého o odkup části pozemku parc. č. 1029/22, který přiléhá k autoservisu, a to za předpokladu, že pan Tichý před tímto pozemkem opraví chodník,
který Komise vyjmula z plánu oprav, na vlastní náklady.



Komise městské části souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 69/5, 69/6 a 1162 na 11 let
spolku Naše Řepčínsko za účelem realizace projektu „Sejdeme se u vody“.



Občané se dotazují, kdy bude realizován úsek cyklostezky od Křelovské po Globus. Stav
současné komunikace je havarijní a pro cyklisty nebezpečný.



Komise si vyžádá projektovou dokumentaci k chodníku v Řepčínské od kapličky sv. Isidora
k č.o. 41 za účelem případné optimalizace investičních nákladů.



Členové KMČ určili investiční priority pro sestavování rozpočtu města na rok 2018:
o k realizaci:


Cyklostezka Křelovská - Globus



Křižovatka Řepčínská x Křelovská x Svatoplukova

o k vyprojektování:





Osvětlení parku, zavedení elektřiny do parku a oprava přístřešku



Chodník od restaurace T3 U Kapličky po „náměstíčko“



Chodník z Rubešovy do J. Glazarové

Dále členové KMČ určili úseky chodníků, které budou opraveny letos na podzim. Jedná se
zejména o tyto části:


Rozbitý chodník před domem Zengrova 7



Zvlněný chodník u zastávky BUS Máchova ve směru do centra



Chodník v úseku Máchova 1 – 17



… a dále drobné opravy rozbitých chodníků po celém Řepčíně



Komise se pokusí najít společně s odborem správy městských komunikací způsob, jak
opravit chodník před domy Břetislavova 19 a 21 již v příštím roce.



Žádáme Správu silnic Olomouckého kraje o rekonstrukci povrchu komunikace v Křelovské
ulici před přejezdem a vysprávku popraskaného povrchu v celé délce ulice.



Žádáme o zalití středové spáry v ulici Břetislavova.



Připomínáme požadavek KMČ na Odbor koncepce a rozvoje na zpracování studie statické
dopravy v ulicích Máchova, Martinova, Oldřichova, Gogolova, Zengrova a Břetislavova za
účelem optimalizace počtu parkovacích stání, plynulosti a bezpečnosti dopravy.



Žádáme o realizaci obnovení aleje v Řepčínské ulici dle zpracovaného projektu Odboru koncepce a rozvoje, dále likvidaci náletových dřevin včetně vyfrézování pařezů v Řepčínské
ulici mezi tel. budkou a obchodem Hamal. Dále zde žádáme o realizaci odvodnění tohoto
úseku průlehem.



Suché stromy: Řepčínská 23, 56 a u tel. budky, v parku, proschlý ořech u parkoviště u inline okruhu a před domem Břetislavova 19. Stromy v parku, zejména suché jehličnany u dětského hřiště, jsou v havarijním stavu. Jejich odstranění je upomínáno již od minulé zimy.



Dále na Řepčínské před č. o. 52 – 54 zasahují náletové dřeviny do vozovky a zakrývají dopravní značení (dej přednost v jízdě a pozor děti). Jedná se o znovu obrostlé náletové dřeviny, žádáme o likvidaci totálním herbicidem či vyfrézování kořenů.



Žádáme zkontrolovat stav stromu u zastávky Máchova směr do centra.



Upozorňujeme na zaplevelený chodník v ulici Na zahrádkách, Máchově, Martinově,
chodník a odvodňovací kanály v Břetislavově 19 – 28.



Žádáme o vrácení kontejnerů na tříděný odpad na určené místo v ulici Máchova, naproti ul.
Na zahrádkách. V současné době brání průchodu po chodníku.



Žádáme o zpevnění kontejnerového stání v Křelovské ulici před přejezdem, dle dřívější
konzultace s TSMO a odboru životního prostředí.



Žádáme o zvětšení kontejnerového stání u křižovatky ulic Břetislavova a Gogolova nebo
alespoň častější vyprazdňování tříděného odpadu, zejména papíru.



Upozorňujeme na havarijní stav části střechy přístavku v Máchově ulici u obchodu Hamal.
Střecha je poškozená a odpadávají z ní části krytiny.

VI. Závěr
VII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 10. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VIII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Ladislav Čáp
Schválil: Michael Mencl

