Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 5. 2. 2020

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 5. 2. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Václav Kryl ANO2011 (předseda), MUDr. Iva Daniele PROOL, Přemysl Halas
KSČM, Jiří Hanák ODS, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal
PIRÁTI, Martin Doubrava ANO2011, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL,
Omluveni - Jan Piskač SPOL, Ladislav Bubeníček KDU-ČSL
Hosté – Zástupci MPO, občané
III. Schválení minulého zápisu
● Komise schválila zápis z lednového jednání.
IV. Projednávané záležitosti

Připomínky pro policii:
● KMČ prosí o kontrolu vjezdu aut do zákazu vjezdu na cyklostezku v hejčínských loukách,
zejména k lesní školce na in-line okruhu.

Trvající požadavky:
● KMČ opakované žádá o dořešení situace okolo reklamovaných chodníku na celém území
Řepčína. V odstraňování reklamací by se dle informací z Magistrátu mělo pokračovat v
jarních měsících.

Další projednané záležitosti:
o KMČ projednala ze strany SmOl zrušené sběrové soboty. KMČ odmítla návrh
finanční spoluúčasti 30 000,- Kč na zajištění sběrové soboty ze strany TSMO. KMČ
doporučuje občanům využití hned několika sběrových dvorů na území města
(nejblíže u hřbitova v Neředíně). Pokud by se objevil požadavek ze strany občanů,
kteří nemají možnost svůj odpad do takového sběrového dvoru dopravit, KMČ žádá
o kontaktování a bude tento případ řešit individuálně.
o KMČ projednala možnosti využití financí na opravu komunikací. Návrhy realizací
jsou následující:
▪ Poškozený chodník u vjezdů do domů o.č. 14 a 16 na ulici Křelovské, kde
se propadá dlažba a drží se v těchto místech voda.
▪ Oprava chodníku na ulici Martinova.
o KMČ projednala využití financí na služby, kde došlo ke vzájemné shodě na
zachování současně pořádaných akcích a projednala možnosti dalších akcí v oblasti
Řepčína a okolí.
o KMČ opětovně zve všechny aktivní seniory z oblastní Řepčína a okolí, aby se
zapojili do aktivit klubu seniorů. Setkání klubu probíhají každý čtvrtek od 14:00 v
prostorách suterénu ZŠ Svatoplukova (stejně jako jednání KMČ).
o KMČ projednala připomínku občana, který si stěžuje na parkování na spodní části
ulice Řepčínská. Tato problematika se projednávala na společném zasedání Rady
města Olomouce a KMČ Hejčín a KMČ Řepčín. Podnětem se RMO bude nadále
dle příslibu zabývat.
o KMČ, na podnět občana, požaduje prověření chodníku a přerušené cyklotrasy od
nově vybudované ulice Aloise Rašína směrem k mostu ke Globusu dle přílohy.

V. Nové požadavky
● KMČ žádá DPMO o opravu zničeného koše na autobusové zastávce Řepčín, Máchova
směrem do centra města (od areálu MŽ).

● KMČ žádá o uvedení zpevněné cesty a zeleného pásu do původního stavu na ulici Máchova
k domu číslo 167/31, na křižovatce ulice Máchova - Na Zahrádkách. Po rekonstrukci
chodníků a navezení zbytkové zeminy se stala tato parcela kompletně neprůjezdná. K
zápisu připojujeme fotografie současného stavu komunikace.

VI. Majetkoprávní záležitosti

-----------------------------------------

VII. Estetizace
● KMČ projednala návrh na vyhotovení doplňkových prvků do parku na ulici Břetislavova
(“park u vody”) a požaduje zhotovitele o doplnění o další prvky dle původního zadání a
dopracování celkové koncepce dřevěných prvků, které následně budou konzultovány se
zahradním architektem.
● KMČ požaduje o doplnění košů na komunální odpad a pro psí exkrementy v navržených
lokalitách dle předloženého plánku.

VIII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 3. 2020 od 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

