Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 02. 01. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 02. 01. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele
PROOL, Martin Doubrava ANO2011, Přemysl Halas KSČM, Jiří Hanák ODS, Mgr. Lea
Kopecká ANO2011, Václav Kryl ANO2011 (předseda), Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal
PIRÁTI
Nepřítomni – Jan Piskač SPOL
Hosté – občané Řepčína, Hejčína, zástupce MPO - Řepčín
III. Schválení minulého zápisu
 Komise schválila zápis z prosincového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
 Žádáme o časté kontroly vjíždějících vozidel z ulice Břetislavova směrem na inline okruh.
V místě se objevuje stále větší množství vozidel a existuje důvodné podezření, že některé
z nich nevlastní patřičné povolení pro vjezd na in-line stezku.
Další projednané záležitosti:
 Úprava stání pro kontejnery na Máchově ulici bylo předáno k řešení paní Macenauerové,
komise do příštího jednání bude sledovat stav.
 Oprava komunikace před školou je ve fázi nacenění a realizace byla přislíbena v roce 2019.
 Plán zasedání komise v roce 2019:
Změna termínu zasedání komise městské části v měsíci květnu, kdy připadá původní termín
zasedání na státní svátek. Byl schválen nový termín společného zasedání KMČ Řepčín a
KMČ Hejčín na termín 7. 5. 2019 v čase 17:00. Zasedání proběhne v prostorách Gymnázia
Olomouc – Tomkova
 Občané upozorňovali na nepořádek v okolí lavičky v Mojmírově ulici, který zde zanechávají
zejména žáci blízké ZŠ. Děkujeme vedení školy za součinnost a vhodné pedagogické

působení na žáky včetně úklidu dotyčného prostoru. – došlo k úklidu ze strany ZŠ
Svatoplukova, situace se zlepšila
 KMČ byla předsedou seznámena s obecně závaznou vyhláškou schválenou ZMO ohledně
rušení nočního klidu. KMČ zajistí nahlášení pravidelných akcí, které pořádá ve spolupráci
se spolkem Naše Řepčínsko, z.s. Konkrétně se jedná o termíny 27. 4. 2019 (sobota) „Pálení
čarodějnic“ a 4. 5. 2019 (sobota) „ Čarodějnický karneval", dále pak 8. 6. 2019 akce
„Kácení máje“.
 KMČ dále informuje občany o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v termínu
15. 1. 2019 v časovém rozmezí 7:30 – 14:30. Přerušení dodávky by se mělo týkat celé
městské části.
V. Nové požadavky
 Žádáme o odstranění náletových dřevin (Bez černý, obrostlý pařez Lípy srdčité, Růže
šípková apod.) před č. o. 64 na Řepčínské ulici a v okolí.
 Občané upozornili na popadané stromy u parkoviště na Poděbradech směrem na Luka.
Tento požadavek je již v řešení CHKO, KMČ dále navrhuje možnost řešení s hasiči.
 Občané upozornili na odpadky v náhonu potoka za mostem, který vede směrem k parkovišti
na Poděbradech. Tato věc nespadá do katastru městké části Olomouc – Řepčín, KMČ ověří
vlastníka pozemku a pokusí se případně požadavek předat příslušné KMČ.
 Členové KMČ upozornili na katastrofální stav budovy bývalé restaurace Slovan (Řepčínská
45 / 46, Olomouc). Předseda KMČ zajistí prověření možnosti kontaktování vlastníka
nemovitosti prostřednictvím stavebního odboru, budova je v současném stavu nebezpečná
pro okolní nemovitosti i pro občany procházející okolo budovy.
 Předseda KMČ ukládá členům KMČ, aby do příštího zasedání KMČ prověřili stav chodníků
v katastru městské části Olomouc – Řepčín a navrhli prioritní chodníky k opravě. Zároveň
doporučuje pořízení fotodokumentace poškozených chodníků. Návrhy budou projednány na
následujícím jednání KMČ v Únoru 2019.
 Návrh na osvětlení cyklostezky u mlýnského potoka bude projednán na společném jednání
KMČ Řepčín a KMČ Hejčín v Květnu 2019.
 Na ulici Řepčínská 322/40a, před penzionem Pupek se drolí asfalt u přípojky v silnici – je
nutné reklamovat u zhotovitele přípojky
 Členové KMČ navrhují kontrolu chybějících popisných cedulek ulic. Člen KMČ Ladislav
Bubeníček analyzuje do příštího zasedání KMČ situaci a bod bude probrán na následujícím
jednání KMČ v únoru.
 Zařazení výše uvedených akcí do obecně závazné vyhlášky ohledně rušení nočního klidu

VI. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 5. 2. 2019 v 18:30 v prostorách Komise v
suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VII. Podpis zpracovatele a předsedy
Schválil: Václav Kryl
Zapsal: Přemysl Halas

