Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 6. 11. 2019

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 6. 11. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele PROOL, Přemysl Halas KSČM, Jiří
Hanák ODS, , Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Václav Kryl ANO2011 (předseda) , Bc. Roman Vlha
ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI, Martin Doubrava ANO2011, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL.
Omluveni – Jan Piskač SPOL
Hosté – Zástupci MPO, občané
III. Schválení minulého zápisu
● Komise schválila zápis ze říjnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
● KMČ upozorňuje po konzultaci s MPO na možnost zjistit statistiky z nově umístěného radaru
na ulici Křelovská na stránkách MPO (www.mp-olomouc.cz)
● KMČ upozorňuje MPO na výskyt černých skládek na území Řepčína. Zároveň KMČ vyzývá
občany k iniciativě při hlášení těchto černých skládek na TSMO prostřednictvím webového
formuláře na stránkách www.tsmo.cz

Trvající požadavky:
● Opakované žádáme stavební odbor SmOl o řešení situace okolo budovy bývalé restaurace
Slovan, která je v demoličním stavu a hrozí její zhroucení. KMČ navrhuje zabezpečení ulice
Na Zahrádkách, zejména v bezprostřední blízkosti budovy bývalé restaurace Slovan. Od
minulého jednání došlo opět ke zhoršení situace, kdy čelní štít budovy hrozí zřícením a
zároveň ohrožuje pozemek SmOl (veřejný chodník v ulici Na Zahrádkách). Situace začíná být
kritická, ze strany majitele objektu nedošlo ke splnění podmínky na zabezpečení objektu,

hrozí zřícení, případně požár (na pozemku se nachází stavební suť včetně dřevěných trámů
atd.).
● KMČ opakované žádá o dořešení situace okolo reklamovaných chodníku na celém území
Řepčína.

● Další projednané záležitosti:
o Předseda KMČ informuje o schválení “zóny 30” (zóny omezení rychlosti) v oblasti
Řepčína. KMČ děkuje příslušným odborům za součinnost při řešení tohoto
požadavku.
o KMČ informuje o brigádě žáků Církevního gymnázia německého řádu (dále CGNŘ),
která bude probíhat v listopadu. Žáci v součinnosti s členy KMČ zajistí úklid odpadků,
zametení listí atd. KMČ tímto děkuje CGNŘ za dlouhodobou spolupráci.
o Předseda KMČ informuje, že stále probíhá rekonstrukce reklamovaných chodníků v
Řepčíně. Stav některých je i po opravě neuspokojivý, tato situace je v řešení.
o Předseda KMČ informuje o proběhnuvším výrobním výboru, který řešil rekonstrukci
parku u ZŠ Svatoplukova. Schválena byla varianta vybraná KMČ na dřívějším
jednání, která bude doplněna o další cvičební a herní prvky.
o KMČ zve na rozsvícení vánočního stromu v parku u ZŠ Svatoplukova, které proběhne
3. 12. 2019. Zdobení stromu zajistí pedagogický asistent ze ZŠ Svatoplukova na
základě smluvené ceny. Samotnou instalaci projedná se zástupci ZŠ předseda KMČ.
KMČ ze svých zdrojů zajistí ozdoby na strom v celkové hodnotě maximálně 2 000,Kč. Odzdobení stromu pak proběhne v průběhu února 2020.
o KMČ informuje občany, že od 1. 4. 2020 dojde ke změně jízdního řádu a přepravních
podmínek DPMO. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách
www.dpmo.cz.

● Estetiace
o KMČ projednala nabídku firmy Smart hřiště týkající se vybudování několika
“rekreačně-sportovních stanovišť” podél inline okruhu. KMČ nesouhlasí s umístěním
těchto prvků dle návrhu firmy, nicméně se nebrání spolupráci na jiných projektech.

o Návrhy členů na využití prostředků na estetizaci v roce 2020:
▪

J. Hanák navrhuje vypracování projektu na dodělání chodníku ve spojovací
uličce mezi ulicemi Rubešova a J. Glazarové.

▪

R. Vlha navrhuje doplnění inventáře laviček a odpadkových košů zejména v
okolí relaxačních zón. R. Vlha prezentuje možné vyhotovení takových laviček
esteticky originální vyřezávanou formou. Zároveň doporučuje umístění
okrasných květináčů na území městské části.

▪

L. Bubeníček navrhuje nechat vyhotovit ozdobný kovaný prvek symbolizující
Řepčín - kovanou řepu.

▪

KMČ dále odsouhlasila další varianty využití těchto prostředků na pořízení:
● Studie na revitalizaci parku na Křelovské ulici.
● Studie na vybudování lesoparku se sportovními prvky v části
rozdvojení inline okruhu (vedle odpočívadla, které se již na tomto
místě nachází).
● Pořízení dalších estetických a praktických prvků do parku u vody,
případně parku u ZŠ Svatoplukova.

V. Nové požadavky
● Občané prostřednictvím KMČ žádají o opravu blikající lampy na ulici Břetislavova před
domem s č. o. 23.
● KMČ žádá o výměnu zničené odpadní nádoby na plasty u kaple sv. Isidora na ulici Řepčínská.
VI. Majetkoprávní záležitosti
Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
1) parc. č. 69/1 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc (žádost paní
Boháčové),
2) parc. č. 69/1 ostatní plocha o výměře 1 335 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc.
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Břetislavova.
1) Paní Drahomíra Boháčová, nájemce předmětné části pozemku, žádá o udělení souhlasu
s vybudováním a umístěním dřevěného zahradního účelového objektu o rozměrech 3m x 5m, výška
2m – 2,5m.
2) Dále Vás tímto žádáme o obecné vyjádření k možným budoucím pachtům předmětného pozemku
(např. z důvodu změny subjektu na straně pachtýře) za účelem užívání zahrádky. Z důvodu častých
změn na straně pachtýře a s tím spojené administrativy si Vás dovolujeme požádat, aby Vaše
stanovisko mělo delší časovou platnost.
● KMČ jednohlasně vydává kladné stanovisko.

VII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 12. 2019 od 18:00 do 19:00 v prostorách
Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VIII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Přemysl Halas
Schválil: Václav Kryl

