
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 22
Řepčín

Č. 7 / 2022 07. 07. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Václav Kryl, Jiří Hanák, Ladislav Čáp, Ladislav Bubeníček, Eva Halasová

Omluveni: Bc. Roman Vlha, Ing. Jakub Novák

Neomluveni: Lea Kopecká, Mgr. Jan Piskač, Miloš Zmeškal

Hosté: MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Přítomní členové schválili program zasedání

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupce MPO nás seznámil s probíhajícími kontrolami osob v parku u školy, několikrát bylo provedeno
vykázání a předání do správního řízení a sjednání nápravy - úklid.
KMČ upozornila na odstavený autovrak u budovy Elpremo, poblíž brány do TŽ - "nový závod". MPO provede
prověření na místě.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Nové lavečky a koše v parku u školy - V realizaci
Oprava komunikace před křižovatkou ke ZŠ u kapičky sv. Isidora - Předáno
Pročištění dešťové kanalizace v ulici Řepčínská - Předáno
Starší požadavky
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 - Před uzavřením
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
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Ořez vzrostlých stromů - Předáno
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Úprava zpevněné plochy pro tříděný odpad - V realizaci
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Využití parcely pro průchod 933/3 v majetku města - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti



05.1 Stížnosti občanů - rušení nočního klidu

Občanka Řepčína si stěžovala na rušení nočního klidu z 5. na 6. 7.
V danou dobu se konala řádně nahlášená a povolená tradiční každoroční akce, která se koná vždy v tuto dobu.
Akce byla schálena zastupitelstvem SMOL, které udělilo vyjímku z vyhlášky rušení nočního klidu do 2:00.
Hudební produkce i přes to skončila ve 1:30, nedošlo tedy k porušení vyhlášky.

05.2 Stížnost občanů - sečení trávy

Občané si stěžují na sečení trávy v ulici Rubešova (spojovací ulička na Řepčínskou). Zůstala zde při kraji
nedosečená tráva, nebylo provedeno dosečení křovinořezem.
Přebírku prací zajišťuje TSMO.

05.3 Nabídka TSMO na předlažbu chodníků

KMČ projednala nabídku od TSMO, se kterou souhlasí s připomínkou k formátu dlažby - sjednocení rozměru na
400 x 400.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska ke zřízení služebnosti cesty přes nemovitou věc ve vlastnictví
SMO
Nemovitá věc:Pozemek parc. č. 971/2 zahrada o výměře 117 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc.
Záměr žadatele:Předmětný pozemek se nachází při ulici Na Trati. Společnost BALUS Tech s.r.o. žádá ozřízení
služebnosti cesty za účelem zabezpečení přístupu zahradní techniky na zahradu napozemku parc. č. 981/8 v
jejím vlastnictví
 
Členové KMČ požadují další doplňující informace k tomuto záměru. Bod bude znovu projednán na přístím
zasedání KMČ

06.2 Žádost o sdělení stanoviska k nájmu a výpůjčce nemovité věci ve vlastnictví SMO
Nemovitá věc:Pozemek parc. č. 930/20 orná půda o výměře 46 583 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc.Záměr
žadatele:Předmětný pozemek se nachází při ulici Svatoplukova. Sportovní klub SK OLOMOUCSIGMA MŽ, z.s.
žádá o nájem popřípadě výpůjčku pozemku parc. č. 930/20 orná půda zaúčelem vytvoření sportoviště pro děti a
mládež.
Usnesení:

Přítomní členové KMČ nesouhlasí s uvedeným záměrem.
Uvedený pozemek je dle územního plánu a územní studie plochou pro bydlení. 
Pro občanskou vybavenost je zde vyčleněný pozemek na parcele č. 945/10 a parc. č. 975 KU Řepčín.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Příští zasedání bude v řádném termínu dne 3. 8. 2022 v prostorách KMČ

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 01. 08. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Václav Kryl



Zapsal/a:
Václav Kryl

Ověřil/a:
Ladislav Čáp


