
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 22
Řepčín

Č. 6 / 2022 01. 06. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Václav Kryl, Lea Kopecká, Ladislav Čáp, Ladislav Bubeníček, Bc. Roman Vlha, Ing. Jakub
Novák

Omluveni: Eva Halasová

Nemluveni: Jiří Hanák, Mgr. Jan Piskač, Miloš Zmeškal

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Program schůze i  zápis z předešlé schůze byl schválen.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Schůzi byl přítomen strážník pan (MPO)- podnět člena KMČ - info o posprejované "jeskyni" v parku u školy,
která nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Z důvodu opakovaného vandalismu, žádáme o kontrolu parku v
nočních a odpoledních hodinách (kontrola mládeže ). Zároveň bylo poukázáno na posprejovanou cestu u jezu.
Dle vyjádření je tato skutečnost tresný čin a je třeba ji ohlásit na PČR (viz přiložené foto). 

03 Vystoupení hostů

Schůzi nebyli přítomni občané Řepčína.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Ořez vzrostlých stromů - Předáno
Úprava zpevněné plochy pro tříděný odpad - Předáno
Využití parcely pro průchod 933/3 v majetku města - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Oprava závory - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: omezení tonáže nad 6 tun - Před uzavřením
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 - V realizaci
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
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: měření rychlosti v úseku Křelovská-Řepčínská-Horní Hejčínská - Před
uzavřením

05 Projednávané záležitosti



05.1 Akce "Kácení máje" dne 4.6.2022

KMČ Řepčín a spolek Naše Řepčínsko, srdečně zve obyvatele Řepčína a Olomouce na každoroční akci
konanou v naší místní části," Kácení máje", která začíná ve 14 hodin v sobotu 4.6.2022. KMČ schvaluje
příspěvek na akci ve výši 50.000,-
Usnesení:

Členové KMČ schvalují příspěvek 50 000,- 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Akce "Hody u vody"

KMČ a spolek Naše Řepčínsko srdečně zve na akci "Hody u vody" , které se bude konat 5.7. 2022 od 14 hodin.
KMČ schvaluje na tuto akci příspěvek 50.000,-
Usnesení:

KMČ schvaluje příspěvek na akci "Hody u vody" ve výši 50 000,-Kč
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 Opravy chodníků a komunikace v tomto roce 2022

KMČ vytipovala chodníky na předlažbu (ulice Břetislavova od křižovatky Gogolova na konec ulice Břetislavova)
a pověřuje předsedu k jednání s příslušnými pracovníky odboru MMO a TSMO. 

05.4 DSGEO projekt - úprava komunikace v zóně 30

Projektant  Ing. Doležel ze společnosti DSGEO připravil varianty na úpravu komunikací v investičním zámeru
Řepčínská - Horní Hejčínská, zona "30". KMČ se přiklání k variantě č. 2´- křižovatka u zrcadla, kde  KMČ
navrhuje úpravu ve stávajícím projektu a to vyvýšením křižovatky a dřívějším ukončením projektu směrem do
Břetislavovi ulice a 2b - vyvýšená křižovatka u kapličky sv. Isidora ke škole situace A. Projekt č. 2. U situace B
KMČ souhlasí s návrhem. Situace byla ještě projednána s projektatntem osobně.

05.5 Restaurování omítek na kapli sv. Isidora v Řepčíně

Odbor majetkoprávní plánoval v letošním roce zahrnout do realizace obnovu a restaurování omítek na kapli sv.
Isidora v Řepčíně, zapsané nemovité kulturní památce. Jelikož odbor majetkoprávní nemá v rozpočtu částku
nutnou k uzavření smlouvy o dílo, obracíme se na Vás s dotazem, zda je ve Vašich možnostech uvolnit pro
realizaci akce chybějící částku 180.000,- Kč.  
Usnesení:

KMČ schvaluje uvolnění částky 180 000,-Kč z fondu estetizace na restaurování omítek na kapli sv. Isidora v
Řepčíně.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.6 Odkup pozemku pro plánovaný chodník ke škole u kapličky sv. Isidora

KMČ pověřuje předsedu KMČ k jednání o odkupu.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Usnesení:
KMČ nemá námitky k prodeji pozemku.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:parc. č. 1177/5 ostatní plocha o výměře 698 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc.Záměr
žadatele:Předmětný pozemek se nachází při ulici Pražská. Společnost KM - PRONA, a.s. žádá o jehoprodej za
účelem rozšíření stavby pro dopravu č. p. 243, která je součástí pozemku parc. č. st.316 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, v jejím vlastnictví. SpolečnostKM - PRONA, a.s. je dále vlastníkem
pozemku parc. č. 1179 ostatní plocha v k. ú. Řepčín,obec Olomouc.
KMČ nemá namitky k prodeji.

07 Nové požadavky



1 Nové lavečky a koše v parku u školy

KMČ žádá o doplnění laveček a odpadkových košů v parku u školy, kde chybí z důvodu odcizení a zároveň
žádáme o doplnění mobiliáře o nové.

2 Oprava komunikace před křižovatkou ke ZŠ u kapičky sv. Isidora

KMČ žádá TSMO o opravu propadlé komunikace v místech dle přiložených foto (v období deště stříká voda po
projetí aut na zídku soukromého vlastníka)

3 Pročištění dešťové kanalizace v ulici Řepčínská

KMČ žádá TSMO o vyčištění ucpané kanalizace v úseku od křižovatky u zrcadla po elektro Müller (při deštích
hrozí zatopení vjezdů a dvorů u přilehlých domů, zvláště u domu č.p. 108/16)

08 Obecné informace

KMČ zve všechny občany na své příští veřejné zasedání, které se bude konat mimořádně ve čtvrtek 7.7.2022 v
18.30 hodin.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 27. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Václav Kryl

Zapsal/a:
Václav Kryl

Ověřil/a:
Bc. Roman Vlha


