
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 4. 3. 2020 
 

 

 

I. Zahájení jednání  

 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku  

na 18:30 dne 4. 3. 2020 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

Přítomni – MUDr. Iva Daniele PROOL, Přemysl Halas KSČM, , , Mgr. Lea Kopecká ANO2011, 

Václav Kryl ANO2011 (předseda), Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI, , Ing. 

Ladislav Čáp KDU-ČSL, Jan Piskač SPOL, Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS 

 

Omluveni - Martin Doubrava ANO2011 

 

Hosté – Zástupci MPO 

 

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis z únorového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● KMČ projednala možnost parkování na ulici Řepčínská. Městská policie nedoporučuje 

parkování na této ulici, je možné, že zaparkovaná vozidla budou pokutována z důvodu 

nezachování dostatečné šíře komunikace. 

 

Trvající požadavky: 

● KMČ opakované žádá o dořešení situace okolo reklamovaných chodníku na celém území 

Řepčína. V odstraňování reklamací by se dle informací z Magistrátu mělo pokračovat v 

jarních měsících. 

● KMČ žádá o doplnění cedulek s názvy ulic v celém Řepčíně dle dříve doložených podkladů 

chybějících cedulek. 

● KMČ žádá o informace ohledně opravných prací na autobusové zastávce linky 18 - Řepčín, 

škola ve směru, která byla hrazena z fondu estetizace KMČ. 

 



 

● Další projednané záležitosti: 

o Statistický úřad momentálně provádí výběrové šetření v domácnostech ohledně 

životních podmínek v českých domácnostech. Šetření bude probíhat až do 24. 5. 

2020.  

o KMČ projednala možnost připojení jejich členů k akci “Ukliďme Česko”. 

Vzhledem k tomu, že se k akci připojí ZŠ Svatoplukova, zájemci z řad KMČ a 

občanů se mohou přihlásit u členky KMČ - Lei Kopecké. 

o KMČ dává na vědomí, že dojde ke kácení stromů v okolí garáží u areálu 

Moravských železáren. Kácení proběhne do 20. 3. 2020. 

o KMČ opětovně zve všechny aktivní seniory z oblastní 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 projednala přípravu Čarodějnického karnevalu, který se uskuteční 25. 4. 

2020. KMČ schvaluje rozpočet 5 000,- Kč na odměny pro děti - zajistí členka KMČ 

Lea Kopecká. 

 

V. Nové požadavky 

● KMČ žádá o pravidelný úklid ulic Na Zahrádkách a ulice Rubešova, kde se dlouhodobě 

vyskytuje nepořádek. 

 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

● Magistrát města Olomouce žádá o stanovisko k darování nemovitých věcí ve vlastnictví 

SmOl. Jedná se o nemovité věci: 

○ část parc. č. 914 trvalý travní porost o výměře 31 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 

○ část parc. č. 930/8 orná půda o výměře 582 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 

○ část parc. č. 930/16 orná půda o výměře 28 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc.  

 KMČ v této věci vydává kladné stanovisko. 

● Magistrát města Olomouce žádá o stanovisko k darování nemovitých věcí ve vlastnictví 

SmOl. Jedná se o nemovité věci: 

○ část parc. č. 394/1 orná půda o výměře 2 435 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 

○ část parc. č. 475/22 orná půda o výměře 231 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, 

○ část parc. č. 475/24 orná půda o výměře 389 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc,  

○ část parc. č. 475/70 orná půda o výměře 203 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc,  

○ část parc. č. 475/98 orná půda o výměře 19 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, 

○ část parc. č. 930/16 orná půda o výměře 1 949 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, 

○ část parc. č. 1002/9 ostatní plocha o výměře 70 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, 

○ část parc. č. 1004 ostatní plocha o výměře 149 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc.  

 KMČ v této věci vydává kladné stanovisko. 

● Magistrát města Olomouce žádá o stanovisko k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví 

SmOl. Jedná se o nemovité věci: 

○ Část pozemku parc. č. 53/26 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. 



 

○ 2. Část pozemku parc. č. 53/26 zahrada o výměře 22 m2 v k. ú. Řepčín, obec 

Olomouc. 

○ 3. Část pozemku parc. č. 53/26 zahrada o výměře 16 m2, část pozemku parc. č. 

53/28 zahrada o výměře 43 m2 a část pozemku parc. č. 1029/24 ostatní plocha o 

výměře 7 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. 

KMČ v této věci vydává kladné stanovisko 

VII. Estetizace 

 

VIII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 1. 4. 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  


