Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 4. 7. 2018

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen Komise) svolala pravidelnou schůzku na
18:30 dne 4. 7. 2018 do prostor Komise v suterénu MŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS, Zdeňka
Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Bc. Roman
Vlha ČSSD
Nepřítomni – Martin Grygárek, Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ Svatoplukova a Městské policie Olomouc
III. Schválení minulého zápisu
• Komise schválila zápis z červnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
• Strážník MP byl informován o incidentu v Břetislavově ulici u Mlýnského potoka, kde byla
v neděli 24. června v pozdních hodinách poškozena konstrukce přístřešku pro popelnice
motorovou pilou jedním z obyvatel přilehlého domu. Vzhledem k výši škody a úsilí
realizovat projekt Sejdeme se u vody ke všeobecné spokojenosti, nebyla policie k incidentu
přivolána. Dotyčným pachatelem byla přislíbena účast na stavbě nového přístřešku.
Další projednané záležitosti:
• V Křelovské ulici nechala Komise v rámci opravy železničního přejezdu upravit chodník
pro zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň tím byla rozšířena komunikace.
• Rekonstrukce křižovatky Křelovská x Řepčínská x Svatoplukova probíhá dle plánu. Při
stavebních úpravách v Řepčínské ulici u MŠ bude nově zcela uzavřena silnice pro
automobilovou dopravu s výjimkou autobusů, a to zřejmě až do konce srpna. Důvodem je
velký poloměr zatáčení projíždějících autobusů.
Kvůli zrušení nefunkčního odvodňovacího žlabu u telefonní budky bude maximální plocha

nových chodníků vyspádována do silnice nebo do zeleně tak, aby nedocházelo ke
splavování dalších dešťových vod po chodníku až před dům č.o. 64.
• Na „náměstíčku“ byl na náklady Komise realizován výkop pro telekomunikační přípojku,
což umožnilo zrušení vzdušného vedení kabelů a snesení stožáru, který stál uprostřed této
zelené plochy.
• Komise souhlasí s výpůjčkou části parcel č. 930/20 o výměře 1045 m2 a 1024/1 o výměře
413 m2 v k.ú. Řepčín SK Olomouc Sigma MŽ, z.s. za účelem realizace tréninkového hřiště.
Komise se k výpůjčce vyjádřila kladně již v minulosti, nyní došlo k menším změnám výměr.
Hlasováno per-rollam.
V. Nové požadavky
• Občané douhodobě žádají o pokácení a vysekání shluku dřevin před domem Řepčínská 64.
Jedná se o zanedbané nálety - bez, šípek, lípa, částečně zlatý déšť. Výška dnes dosahuje již 4
metrů.
• Upozorňujeme na uvolněný poklop a popraskaný asfalt okolo víka v silnici naproti domu
Řepčínská 53.
VI. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 1. 8. 2018 v 18:30 v prostorách Komise v
suterénu MŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal a schválil: Michael Mencl

