Komise městské části č. 22
Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 7. 8. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 7. 8. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS, Mgr. Lea Kopecká ANO2011,
Václav Kryl ANO2011 (předseda), Jan Piskač SPOL, Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal
PIRÁTI, Přemysl Halas KSČM, MUDr. Iva Daniele PROOL
Nepřítomni – Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Doubrava ANO2011
Hosté – občané Řepčína

III. Schválení minulého zápisu
● Komise schválila zápis z červencového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
● Občané upozorňují na neukázněné řidiče v ulici Křelovská. KMČ prosí MPO o častější
kontrolu dodržování povolené rychlosti, případně navrhuje možnost přesunutí radaru z ulice
Svatoplukova.
● Občané upozorňují opětovně na odstavená vozidla v prostoru parkoviště k in-line okruhu
(ulice Břetislavova). Tuto situaci řeší dlouhodobě MPO.
Trvající požadavky:
● Opakovaně žádáme stavební odbor SmOl o řešení situace okolo budovy bývalé restaurace
Slovan, která je v demoličním stavu a hrozí její zhroucení. Budova byla od minulého jednání
zabezpečena plotem, nicméně se objevují trhliny ve stěnách a její stav se stále dlouhodobě
zhoršuje. KMČ upozorňuje na hrozící zřícení. V současnosti probíhá demolice obou střech
bez jakéhokoli zabezpečení.
● KMČ upozorňuje MPO a TSMO na výskyt černé skládky u spojovací silnice z ulice
Křelovská směrem ke Globusu. Černá skládka od minulého jednání nezmizela. KMČ dále
žádá o výměnu plastových odpadkových košů v této lokalitě, jsou zničené.

● Žádáme o opravu propadlé dlažby v prostoru bývalé telefonní budky na rohu ulice
Řepčínská (u přechodu na ulici Řepčínská u vedlejší budovy ZŠ Svatoplukova). V této
lokalitě proběhla před dvěma lety rekonstrukce elektroinstalace.
● KMČ žádá na podnět občanů TSMO o čištění ucpaných sběrných košů dešťové kanalizace v
lokalitě Olomouc-Řepčín, zejména po bouřkách.
● KMČ žádá TSMO o vyčištění odtokové kanalizace na ulici Křelovská, která je silně
zanesená trávou.
● KMČ žádá TSMO o vyčištění krajnic podél silnice zejména v ulici Svatoplukova. Krajnice
jsou silně zanesené trávou, listím a jinými nánosy, které zabraňují odtoku dešťové vody do
kanalizace.
● KMČ žádá o pokácení jabloně, případě ořez větví v zahradě ZŠ a SŠ prof. Matějčka
(Svatoplukova ulice). Větve této jabloně zasahují na veřejný chodník, který dlouhodobě
znečišťují a zanášejí. Jedná se o roh zahrady v blízkosti domu “Svatoplukova 7”.
● KMČ žádá TSMO o úklid spojovací uličky mezi ulicemi Řepčínská a Rubešova. Zároveň
žádáme o prořez přerůstající zeleně.
● KMČ stále žádá SmOl o doplnění chybějících cedulek s názvy ulic v celém Řepčíně.

● Další projednané záležitosti:
o KMČ Řepčín připomíná občanům, že je stále možné si zažádat na magistrátu SmOl o
přidělení popelnic na tříděný odpad ke každému domu a vyhnout se tak přeplněnosti
těchto kontejnerů na společných sběrných místech. Zároveň vyzývá občany k
dodržování pokynů k ukládání tříděného odpadu v souvislosti s úsporou místa ve
společných kontejnerech.
o Předseda KMČ informoval o plánované rekonstrukci sportovního hřiště pro starší
děti a mládež v lokalitě ul. Svatoplukova – park před ZŠ Svatoplukova. Tato
kompletní rekonstrukce by měla proběhnout v průběhu roku 2020. Právě probíhá
příprava projektů pro tuto rekonstrukci. Ze 3 prezentovaných variant podporuje
KMČ variantu číslo 3 s požadavkem na doplnění o houpačku ve stylu hnízda.
o Předseda KMČ informoval o plánované opravě chodníků v ulici Máchova na základě
reklamace ze strany KMČ po rekonstrukci elektroinstalace.
o Předseda KMČ informuje o zařazení prasklé vozovky na ulici Mojmírova do plánu
práce údržby TSMO.
o Předseda KMČ informuje o řešení oprav zastávky Řepčín, škola. Kompletní
rekonstrukce zastávky je v plánu SmOl, mělo by dojít k opravě střechy, izolace a
elektroinstalace. Dále je plánováno umístění sběrné nádoby na dešťovou vodu.
o Předseda KMČ informoval o souhlasném vyjádření KMČ Hejčín ohledně zařízení
“zóny 30 (omezení rychlosti)” od ulice Tomkova až po budovu školy na ulici
Řepčínská.

o KMČ informuje občany o rozhodnutí DPMO, které zajišťuje občanům starším 65 let
věku cestovné v dopravních prostředcích DPMO zdarma. Cestující se prokazuje
platným dokladem totožnosti.
o KMČ upozorňuje občany, že krizové a havarijní situace způsobené počasím je
možné hlásit přímo na TSMO prostřednictvím webové stránky tsmo.cz/hlasenizavad.

● Estetiace
o V rámci estetizace žádáme SmOl o povolení k umístění lavic se stoly na palouk v
ulici Křelovská. Zároveň žádáme o doplnění těchto lavic odpadkovými koši.
o KMČ dále projedná na dalším zasedání možnost doplnění květináčů s květinami a
zelení k lampám pouličního osvětlení.

V. Nové požadavky
● KMČ žádá o odfrézování příkopy u krajnice na ulici Křelovská od odbočky Křelovská Globus až po železniční přejezd na ulici Křelovská. Tento požadavek bude KMČ směřovat
na správu silnic Olomouckého kraje.
● KMČ žádá TSMO o zajištění deratizace, zejména v okolí palouku na ulici Křelovská a v
ulici Řepčínská. V těchto lokalitách se objevují potkani.
● KMČ žádá o vybudování zpevněného chodníku ve spojnici ulic Rubešova a Jarmily
Glazarové. Tento úsek je pro chůzi v současném stavu nebezpečný.
● KMČ opětovně žádá o zajištění bezpečnostních prvků u závory na spojovací cestě
Křelovská-Globus. Je nutné zajistit reflexní prvky a také zajištění závory, která bývá
většinou zvednutá.
● KMČ žádá o vykácení zcela suchých a nebezpečných dřevin na spojovací komunikaci
Křelovská-Globus.

VI. Majetkoprávní záležitosti

VII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 9. 2019 v 18:30 v prostorách Komise v
suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VIII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Přemysl Halas
Schválil: Václav Kryl

