
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 22
Řepčín

Č. 5 / 2022 04. 05. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Václav Kryl, Jiří Hanák, Ladislav Čáp, Ladislav Bubeníček, Mgr. Jan Piskač, Eva Halasová,
Bc. Roman Vlha, Ing. Jakub Novák

Hosté: hosté občané Řepčína

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Program schůze byl jednomyslně schválen.
Usnesení:

Schvalujeme program schůze.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zasedání KMČ se zúčastnil str. Kluka z MPOL. ze strany KMČ nebyli požadavky. Ze strany občanů byl vznesen
požadavek na řešení parkování u Restaurace U Kapličky. Auta v době obědů parkují na obou stranách a není
možný řádný a bezpečný průjez. Další podnět od občanů směrem k MPOL na parkování na ul. Řepčínská u
zrcadla. Parkují v křižovatce a není bezpečný výhled a vjezd do křižovatky. Doporučení MP volat policii, aby
danou věc okamžitě řešila. Informace ze strany MPOL ohledně ceny přenosného radaru ( cena 10 tis. ) o kterou
KMČ žádala v rámci regulace rychlosti v části Řepčína.

03 Vystoupení hostů

Viz. požadavky občanů Řepčína na MPOL na špatné parkování u Restaurace U Kapličky v době obědů. Další
požadavky viz projednávané záležitosti.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

měření rychlosti v úseku Křelovská-Řepčínská-Horní Hejčínská - Před uzavřením-obdržené vyjádření od MPOL,
požadavek člena KMČ na předání na PČR.

Starší požadavky

Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Oprava závory - Před uzavřením - (řešitel Ing. Lukáš Klevar)- dle vyjádření
města nebyla shledána závada. Členové komise upozorňují, že závora není ze strany uživatele uzamykána.
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: omezení tonáže nad 6 tun - Před uzavřením -(řešitel Ing. Lukáš
Klevar).Požadavek bude zadán do návrhu úpravy trvalého dopravního značení, nicméně vzhledem k finančním
možnostem bude zřejmě realizováno až příští rok.
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Ořez suchých větví a křovin - V realizaci
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Žádost o prověření požadavku - V realizaci
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Cedulky k označení ulic - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Výměna nebo oprava poškozených informačních cedulí - Nevyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Doplnění košů na psí exkrementy - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Doplnění košů na tříděný odpad - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Kontrola požadavku - bet. koš na spojnici Křelovská - Globus - V realizaci



Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Doplnění vodorovného dopravního značení - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

- požadavek občanů na omlazující řez líp na ul. Břetislavova
- požadavek na nové osázení luční louky na paloučku a její ohraničení, oprava hmyzího hotelu - obnova na
podzim v rámci brigády občanů - v řešení přes KMČ
- rozšíření zpevněné plochy pro třídění odpad v Břetislavově ulici - nový požadavek
- dotaz na budoucí plánování cykloztezky u Holandské čtvrti - komise nemá potřebné informace
- požadavek na informaci ohledně pozemku 933/3- nový požadavek 
 
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:parc. č. 224/5 orná půda o výměře 1634 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc.
Záměr žadatele:Předmětný pozemek se nachází v lokalitě Na ohradě.žadatel žádá o pacht pozemku za účelem
vysazení ovocného sadu a vbudoucnu umístění včelího úlu 
Usnesení:

KMČ souhlasí s pachtem pozemku za účelem dle žádosti žadatele
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Ořez vzrostlých stromů

Občané Řepčína ( p. Otavová) požadují na ul. Břetislavova 164/23 podél parku Řepák ořez vzrostlých líp. Mají
problémy s nepořádkem od stromů, které se pak zanáší do jejich domů. Požadují omlazující řez, kdy i zároveň
hrozí utržení některých větví. KMČ se připojuje a žádá o tento omlazující řez těchto stromů.

2 Úprava zpevněné plochy pro tříděný odpad

KMČ žádá na žádost občanů o rozšíření stávající zpevněné plochy na tříděný odpad v ul. Břetislavova. Některé
popelnice jsou mimo plochu v trávě. 

3 Využití parcely pro průchod 933/3 v majetku města

KMČ žádá město o informaci ohledně možného zprůchodnění pozemku 933/3 KÚ Řepčín z paloučku /Křelovská
na ul. Řepčínská k zastávce MHD Máchova z důvodu napojení na cykloztezku směr Máchova / železárny. Popř.
dočasné zprůchodnění pro chodce. Zda-li je to realizačně možné s ohledem na plánovanou cykloztezku .
Prosíme o prověření možnosti na majetkoprávním odboru.

08 Obecné informace

KMČ zve srdečně občany Řepčína, Hejčína a jiných městských částí na tradiční akci Čarodějnický karneval,
který se koná v sobotu 7.5.2022 na parkovišti in line stezky v Řepčíně od 14 hodin.
KMČ zve srdečně občany Řepčína, Hejčína a jiných městských částí na tradiční akci Kácení máje, akce se koná
v sobotu 4.6.2022 na parkovišti in line stezky v Řepčíně od 14 hodin.
Občané Řepčína jsou velmi spokojeni s využitím místního hlášení v rámci událostí v Řepčíne.

08.1 Příští zasedání KMČ

Příští zasedání KMČ se bud konat v tradiční termín první středu v měsíci června a to 1.6. 2022 v 18:30 hodin.
Občané jsou srdečně zváni.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 01. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Václav Kryl

Zapsal/a:
Václav Kryl

Ověřil/a:
Bc. Roman Vlha


