Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 5. 8. 2020
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 5. 8. 2020 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Václav Kryl ANO2011 (předseda), Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp
KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele PROOL, Jiří Hanák ODS, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Jan
Piskač SPOL, Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI
Omluveni - Martin Doubrava ANO2011, Přemysl Halas KSČM,
Hosté – MPO
III. Schválení minulého zápisu
● Komise schválila zápis z červencového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
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:
-

Dne 29.- 30.8.2020 se uskuteční akce Festival u vody – akci pořádá spolek Naše
Řepčínsko ve spolupráci s KMČ Řepčín a Gymnáziem Hejčín . Na akci přispěje
SMO finanční částku 40tis. prostřednictvím KMČ Řepčín.

o KMČ pověřuje předsedu komise aby zjistil na KÚ pro Ol.kraj stav projektu
rekonstrukce krajské komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici Křelovská
V. Nové požadavky
● KMČ žádá o zajištění opravy lavičky v parku u školy Svatoplukova
● KMČ žádá o likvidaci workoutových prvků v parku u školy Svatoplukova, které již jsou
v havarijním stavu a hrozí nebezpečí úrazu
● KMČ žádá o zajištění odstranění přerostlé vegetace podél cyklostezky a na in-line, dále na
cyklostezce ke Globusu z ulice Křelovská
● KMČ žádá o častější sečení trávy příkopy pro dešťové vody včetně odvezení posekané
trávy a úklid sedimentů ze dna koryta a vpusti. Při vydatných deštích hrozí ucpání a
zatopení ( parc. 933/12 a 933/3 )
● KMČ upozorňuje na pravděpodobně chybějící propustek u nově budovaného sjezdu
k novostavbě RD z krajské komunikace parc. č 1026/18 na soukromou parc. č. 475/100 a
tím pádem nefunkční dešťovou kanalizaci a žádá příslušné instituce o prověření
VI. Majetkoprávní záležitosti
● Magistrát města Olomouce žádá o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví
SmOl.
Nemovité věci: (Spisová značka: S-SMOL/126970/2020/OMAJ/Bel)
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 nesouhlasí s prodejem a doporučuje ponechat pozemek k stávajícímu
využití
● Magistrát města Olomouce žádá o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví
SmOl.
Nemovité věci: (Spisová značka: S-SMOL/123777/2020/OMAJ/Ind)
pozemek parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2,
pozemek parc. č. 972/2 zahrada o výměře 80 m2,
část pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 216 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc.
KMČ v této věci nesouhlasí s prodejem ale souhlasí s pachtem, pronájmem.
VII. Estetizace
VIII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. 9. 2020 od 18:30 v prostorách Komise v
suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VIII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Václav Kryl

