Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 4. 12. 2019

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:00 dne 4. 12. 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,
Jan Piskač SPOL
Omluveni
Hosté – Zástupci MPO, občané
III. Schválení minulého zápisu
● Komise schválila zápis z listopadového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
● KMČ žádá o častější kontrolu u obchodu na ulici Řepčínská, kde dochází k výskytu
nepořádku a konzumaci alkoholických nápojů. Členové KMČ se pokusí tuto situaci
konzultovat s provozovateli obchodu.

Trvající požadavky:
● KMČ opakované žádá o dořešení situace okolo reklamovaných chodníku na celém území
Řepčína.
● KMČ žádá o výměnu zničené odpadní nádoby na plasty u kaple sv. Isidora na ulici
Řepčínská.

● Další projednané záležitosti:

o Předseda KMČ informuje o situaci ohledně budovy bývalé restaurace Slovan. K této
budově bylo vydáno demoliční povolení, dle vyjádření majitelky dojde k demolici
do 31. 12. 2019.
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 Občané žádají o řešení dopravní situace u odbočky z ulice Řepčínská směrem ke ZŠ
Svatoplukova (u kaple sv. Isildura). Možnost řešení projedná KMČ na společném
jednání s radou SmOl na začátku roku 2020.
o Značka naproti cukrárně u Pepíka již byla opravena.
o Sběrové soboty pro rok 2020 jsou ze strany SmOl zrušeny! KMČ bude hledat
alternativní možnosti a informovat občany.
o KMČ opětovně zve všechny aktivní seniory z oblasti 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 si dovoluje pozvat občany na Vánoční koncert hasičů, který proběhne 21. 12.
2019 od 18:00 na Horním náměstí.
o Termíny jednání KMČ pro rok 2020:
▪

8. 1. 2020 - 18:30

▪

1. 7. 2020 - 18:30

▪

5. 2. 2020 - 18:30

▪

5. 8. 2020 - 18:30

▪

4. 3. 2020 - 18:30

▪

2. 9. 2020 - 18:30

▪

8. 4. 2020 - 18:30

▪

7. 10. 2020 - 18:30

▪

6. 5. 2020 - 18:30

▪

4. 11. 2020 - 18:30

▪

3. 6. 2020 - 18:30

▪

2. 12. 2020 - 18:30

V. Nové požadavky
VI. Majetkoprávní záležitosti
● Občané se dotazují na pozemek bývalé zahrady školy. Předseda KMČ informuje, že KMČ
zažádala o změnu územního plánu na rekreační využití pozemku, případně o zachování
současného stavu - pozemek určený k občanské vybavenosti. Majitelé pozemků žádají o
změnu územního plánu pro výstavbu. Momentálně se možnostmi zabývá příslušný odbor
SmOl.
● Odbor majetkoprávní žádá KMČ o sdělení stanoviska ohledně pachtu nemovité věci ve
vlastnictví SmOl. Jedná se o parc. č. 69/1 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Řepčín
(dále “část 1”), obec Olomouc a parc. č. 69/1 ostatní plocha o výměře 1 335 m2 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc (dále “část 2”). Předmětný pozemek se nachází při ulici
Břetislavova.
■ Paní Drahomíra Boháčová, nájemce předmětné části pozemku (části 1), žádá
o udělení souhlasu s vybudováním a umístěním dřevěného zahradního
účelového objektu o rozměrech 3m x 5m, výška 2m – 2,5m.

■ 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 (část 2)
○ KMČ se k oběma žádostem vyjadřuje kladně a doporučuje jim vyhovět.

VII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 8. 1. 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

