
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 1. 7. 2020 

 
 

I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 1. 7. 2020 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

Přítomni – Václav Kryl ANO2011 (předseda), Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp 

KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS, Mgr. Lea Kopecká ANO2011,  

Miloš Zmeškal PIRÁTI 

 

Omluveni - MUDr. Iva Daniele PROOL, Martin Doubrava ANO2011, 

Nepřítomni - Přemysl Halas KSČM, Jan Piskač SPOL,  Bc. Roman Vlha ČSSD, 

Hosté –  

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis z červnového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● Komise poukazuje na zaparkovaný autovrak na ulici Řepčínská, před domem č. 17 a žádá 

o vyřešení a odklizení  

● L. Čáp poukazuje na zaparkovaný autovrak v zákazu vjezdu na cyklostezce z ulice 

Křelovská směrem ke Globusu – již řeší příslušné správní orgány 

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 

letních měsících. 

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

chybějících cedulek. Situace je v řešení dle informace Magistrátu SmOL. 

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

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

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

vyskytuje nepořádek. 



 

● Další projednané záležitosti: 

o Předseda komise informoval členy komise o následujícím: 

- Organizace sběrových sobot v ekonomicky úspornější variantě v roce 2020 

KMČ má zájem o uspořádání sběrové soboty na jaře v roce 2021 

- Možnost čištění chodníků od plevele vysokotlakou technologií 

Členové komise navrhnou na příštím jednání využití v naší městské části 

o Informace o „Plán práce TSMO na červen včetně sečení trávy  

V. Nové požadavky 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

● Magistrát města Olomouce žádá o stanovisko k pachtu nemovité věci ve vlastnictví SmOl. 

Nemovitá věc: 

○ část parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 35m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 

 KMČ v této věci nemá námitky  

● Magistrát města Olomouce žádá o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve 

vlastnictví SmOl. Nemovité věci: 

○ parc. č. 79/16 zahrada o výměře 314 m2,  

○ parc. č. 79/17 ostatní plocha o výměře 88 m2, oba v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. 

 KMČ v této věci nemá námitky 

● Magistrát města Olomouce žádá o sdělení stanoviska k nájmu, případně prodeji nemovité 

věci ve vlastnictví SmOl. Jedná se o nemovitou věc:  

○ parc. č. 224/5 orná půda o výměře 1634 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. 

KMČ v této věci nemá námitky k nájmu ani k případnému budoucímu prodeji. 

Upřednostňuje však v současnosti změnu nájemníka.  

● Magistrát města Olomouce žádá o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví 

SmOl. Nemovitá věc: 

○ parc. č. 176/1 orná půda o výměře 5821 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc. 

KMČ v této věci nesouhlasí s prodejem.  

KMČ na tomto pozemku připravuje v rámci estetizace studii a plánuje s využitím 

případných dotací vybudovat rekreační zónu včetně naučného sadu, lesoparku a pod. 

V severovýchodní části pozemku je již vybudovaná odpočinková zóna s vysazenými 

listnatými stromy v rámci in-line okruhu Hejčínské louky a místo je vhodné i pro umístění 

workoutových cvičebních prvků. 

 

VII. Estetizace 

VIII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 5. 8. 2020 od 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Václav Kryl  


