Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 8. 1. 2020

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 8. 1. 2020 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Václav Kryl ANO2011 (předseda), Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele
PROOL, Martin Doubrava ANO2011, Jiří Hanák ODS, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Ing.
Ladislav Čáp KDU-ČSL, Jan Piskač SPOL
Nepřítomni - Přemysl Halas KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI,
Hosté – Zástupci MPO, občané
III. Schválení minulého zápisu
● Komise schválila zápis z prosincového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii: ----------Trvající požadavky:
● KMČ opakované žádá o dořešení situace okolo reklamovaných chodníku na celém území
Řepčína.
● KMČ žádá o doplnění cedulek s názvy ulic
● 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 dne 27. 1. 2020.
● Další projednané záležitosti:
o Na příštím zasedání komise bude projednán návrh na doplnění košů pro psí
exkrementy – členové komise si připraví návrhy včetně umístění na mapovém
podkladu
o Na příštím zasedání komise bude projednán návrh na rekonstrukci chodníků a
komunikací ( částka 300 tisíc ) – členové komise si připraví návrhy včetně umístění
na mapovém podkladu

o Na příštím zasedání komise bude projednán konečný návrh na estetizaci veřejných
prostranství ( částka 300 tisíc ) – členové komise si připraví návrhy včetně umístění
na mapovém podkladu
o KMČ znovu projednala záležitost ve věci využití umělé jeskyně / altánu v parku na
ulici Svatoplukova. Vzhledem k tomu, že dle rozpočtu na rok 2020 je již počítáno
s rekonstrukcí, rozhodla KMČ o revokaci požadavku na demolici a souhlasí
s provedením této kompletní rekonstrukce.
o Témata k projednání na společném jednání RMO dne 27. 1. 2020
-

zklidnění křižovatky ke škole u kapličky sv. Isidora a dobudování chodníku
rekonstrukce vodovodní sítě - soustavné havárie zastaralého řadu
vybudování sloupů veřejného osvětlení cyklostezky podél Mlýnského
potoka v délce cca 100 m

o předseda KMČ informoval o vydání nových (novelizovaných) obecně závazných
vyhláškách, které v pátek 13. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo – členům budou
zaslány e-mailem
o Informace na vědomí:
odd. městské zeleně OMZOH MMOl vám sděluje, že ve vaši městské části nejpozději do
31.03.2020 proběhne vykácení tohoto stromu na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Olomouce : - ul. Řepčínská 91A - lípa - provozně nebezpečná dřevina
V. Nové požadavky
● KMČ žádá TSMO o úklid spojovací uličky Na Zahrádkách u trafostanice – pozemek parc.č.
100/2.
● KMČ žádá o opravu laviček na odpočívadlu - parkovišti u In-line – ulice Břetislavova
VI. Majetkoprávní záležitosti
● Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce - Spisová značka: S-SMOL/088105/2016/OMAJ/Kli/Peň
Nemovitá věc: parc. č. 905/41 orná půda o výměře 169 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc,
parc. č. 905/80 orná půda o výměře 354 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, část parc. č. 1014/1
ostatní plocha o výměře 873 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc.
KMČ souhlasí s prodejem pro: 7, zdržel se: 1, proti: 0
VII. Místo a čas příští schůze
Příští mimořádné jednání KMČ Řepčín se bude konat v pondělí 27. 1. 2020 od 16:00 v prostorách
Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. Jednání je společné s KMČ Hejčín spojené s výjezdním
zasedání RMO
Příští pravidelné jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 5. 2. 2020 v 18:30 v prostorách
Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VIII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Václav Kryl

