Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 7. 5. 2019

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
v mimořádném termínu společně s KMČ 3 Hejčín, na 17:00 dne 7. 5. 2019 do budovy Gymnázia
Hejčín.
- Předsedkyně KMČ Hejčín Zuzana Koutná a předseda KMČ Řepčín Václav Kryl zahájili společné
jednání komisí. Informovali, že tato forma byla zvolena k projednání plánovaných společných
kulturních akcí (Kácení máje a 100 let od připojení Hejčína a Řepčína k Velké Olomouci) a dalších
témat, které se týkají shodně obou čtvrtí (doprava)
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele PROOL, Mgr. Lea Kopecká
ANO2011, Václav Kryl ANO2011 (předseda), Jan Piskač SPOL, Jiří Hanák ODS, Bc. Roman
Vlha ČSSD
Nepřítomni - Přemysl Halas KSČM, Martin Doubrava ANO2011, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL,
Miloš Zmeškal PIRÁTI,
Hosté – občané Řepčína, zástupce MPO
III. Schválení minulého zápisu
 Komise schválila zápis z dubnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
 Na parkovišti u In-line v Břetislavově ulici jsou dlouhodobě odloženy dva nepojízdné
osobní automobily (jeden na veřejné zeleni)
Trvající požadavky:
 Občané upozorňují na nedodržování povolené rychlosti v ulici Křelovská. Doporučují
instalovat na začátku obce mobilní zařízení pro úsekové měření
 Předseda KMČ prověří projednání zóny 30
Další projednané záležitosti:
 V sobotu 11. 5. 2019 se uskuteční již 5. brigáda na veřejném prostranství u Mlýnského
potoka v rámci akce „ Sejdeme se u vody“ pořádaná spolkem Naše Řepčínsko, z.s.

 Sběrové soboty – termíny: v Řepčíně se uskuteční až na podzim. Dne 11. 5. 2019 mohou
využít občané v Hejčíně (u kostela)
 Dne 4. 5. 2019 se uskutečnil „ Čarodějnický karneval“ v spolupráci s ZŠ a MŠ
Svatoplukova, KMČ Řepčín a se spolkem Naše Řepčínsko, z.s. – Poděkování všem členům
KMČ Řepčín a KMČ Hejčín, kteří se aktivně zapojili
 Dočasná změna vedení autobusových linek č. 12 a 111. Od pátku 10. 5. 2019 do pondělí 30.
9. 2019 bude, z důvodu stavebních prací, uzavřena pro veškerý provoz komunikace ulice
Erenburgova. Autobusová linka č. 12 bude obousměrně vedena mezi zastávkami Foerstrova
a Na Trati po objízdné trase ulicemi Foerstrova – tř. Míru – Na Šibeníku – Na Trati.
Autobusová linka č. 111 a spoje linky č. 12 obsluhující zastávku Ladova budou obousměrně
vedeny mezi zastávkami Foerstrova a Ladova po objízdné trase ulicemi Foerstrova – tř.
Míru – Na Šibeníku – Tomkova – Ladova. Po dobu výluky nebude linkami č. 12 a 111
obsluhována Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín www.hejcin.cz zastávka
Erenburgova. Na objízdné trase bude obsluhována zastávka Gymnázium Hejčín. Linky
budou provozovány dle výlukových jízdních řádů, které budou zveřejněny na jednotlivých
zastávkách a v elektronické podobě na www.dpmo.cz.
 Komise nesouhlasí s přesunutím dřevěného kříže z depozitáře do kaple sv. Jana
Nepomuckého na Mrštíkově náměstí a souhlasí s umístěním do Hejčínského kostela Cyrila a
Metoděje včetně sochy Krista trpitele
 KMČ Řepčín a KMČ Hejčín souhlasí s předloženým návrhem p. Kryla na zahájení
spolupráce obou KMČ a poskytnutím finanční podpory na kulturní program Kácení máje a
Hejčínsko-Repčínské slavnosti. Akce se uskuteční dne 8. 6. 2019 s přispěním KMČ Hejčín,
KMČ Řepčín, občanů Hejčína a Řepčína a spolku „Naše Řepčínsko“. Obě komise souhlasí s
uspořádáním společné akce ke 100. výročí připojení do té doby samostatných obcí Hejčína a
Řepčína k Velké Olomouci. Slavnost se uskuteční 27. – 28. 7. 2019 a každá KMČ schvaluje
poskytnutí finanční podpory ve výši 30.000,-Kč na akci „Kácení máje a 50.000,- na akci
„Hejčínsko-Řepčínské slavnosti“
Kompetence spolupráce budou následující:
-

KMČ Řepčín bude zajišťovat technické zabezpečení ve spolupráci se spolkem Naše
Řepčínsko

-

KMČ Hejčín bude zajišťovat propagaci, reklamní předměty, tiskoviny, plakáty, letáky
apod.

-

Společně komise navrhnou program a jednotlivé atrakce apod.


V. Nové požadavky


požadujeme opravit praskliny v komunikaci v ulici Mojmírova včetně propadlé
komunikace u kanalizační vpusti na konci ulice.

VI. Majetkoprávní záležitosti



Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovité věci: parc. č. 985/3 trvalý travní porost o výměře 110 m2 parc. č. 849/30 orná
půda o výměře 95 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
KMČ souhlasí s návrhem

VII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se již bude konat v pravidelném termínu ve středu 5. 6. 2019 v 18:30 v
prostorách Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VIII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Václav Kryl
Schválil: Václav Kryl

