
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 22
Řepčín

Č. 8 / 2022 03. 08. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Václav Kryl, Jiří Hanák, Ladislav Čáp, Ladislav Bubeníček, Bc. Roman Vlha, Ing. Jakub
Novák

Omluveni: Lea Kopecká, Eva Halasová

Neomluveni: Mgr. Jan Piskač, Miloš Zmeškal

Hosté: Zástupci MPO.

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

KMČ schválila program schůze.
Usnesení:

KMČ schvaluje program komise.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Nahlášeno KMČ dlouhodobě odstavené vozidlo na parkovišti u in-line stezky. KMČ žádá MPO o prověření
vozidla Renault červené barvy SPZ předána MPO. 
 
 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
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
Zápis č. 6/2022 ze dne 01. 06. 2022: Nové lavečky a koše v parku u školy - V realizaci
Zápis č. 6/2022 ze dne 01. 06. 2022: Oprava komunikace před křižovatkou ke ZŠ u kapičky sv. Isidora - Před
uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 01. 06. 2022: Pročištění dešťové kanalizace v ulici Řepčínská - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti



05.1 Podněty občanů pro jednání KMČ zaslané na e-mail KMČ

1. vybudování chodníku, k autobusové zastávce Svatoplukova, viz. příloha 1.
stávající řešení - ,,bezpečné" - přecházení přes několik přechodů sem a tam (viz. příloha 2 - červené značení
ukazuje současný stav, zelené pak vhodnější cestu po vybudování chodníku), je značně zdlouhavé a nesmyslné
-vybudování, případně úprava, vyznačených míst (viz. příloha 3), na oficiální parkovací místa.
Vyjádření KMČ: KMČ se broblematikou vybudování chodníku a dalších parkovacích míst již v minulosti
zabývala. Dotčené území leží v ochranném pásmu železnice. Samotná komunikace je v kompetenci Krajské
správy a údržby silnic.
2. Stání na Křelovské ulici a umístění kontejnerů: Na místo pro tříděný odpad se již zpracovává studie.

05.2 Návrh Souboru změn č. X. ÚP Olomouc pro společné jednání

úřad územního plánování zveřejnil návrh Souboru změn č. X Územního plánu Olomouc pro společné jednání -
informace viz níže uvedený odkaz
 https://www.olomouc.eu/...-up
KMČ nesouhlasí s navrženou změnou a požaduje zachování současného stavu. Dle zveřejněného návrhu
Souboru změn - nově navržená plocha č. 16/167P, které se týká území Řepčína v Územním plánu města
Olomouce. KMČ požaduje, aby zde zůstala občanská vybavenost a požaduje zachování tohoto zázemí pro stále
se rozšiřující kapacitu školy a školky. V městské části Řepčín nejsou jiné plochy pro tuto vybavenost. 
KMČ ukládá předsedovi KMČ písemně podat Připomínky k níže zveřejněnému návrhu Souboru změn č. X ÚP
Olomouc na MMO, a to nejpozději do 15. 9. 2022.
 
Usnesení:

KMČ požaduje zachování současného stavu území pro občanskou vybavenost.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 koupě pozemku pro chodník ke škole

Pro KMČ je odkup pozemku prioritou a souhlasí s cenou, kterou navrhuje prodávající. Odkup pozemku je v
zájmu městské části. 
Usnesení:

KMČ souhlasí s nákupem pozemku.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.4 Jubilanti na Radnici 14.9. 2022 14:00

Informace pro občany. Dne 14.9. 2022 ve 14 hodin bude uvítání jubilantů na radnici města.

05.5 Kontejnery na kovy

KMČ souhlasí s novým umístěním kontejneru 1100L na kovový odpad na ul. Aloise Rašína (Holandská čtvť) a
Břetislavova stávající místo kontejnerů. Ve staré části Řepčína není žádný kontejner na kovový odpad.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Bez nových žádostí.

07 Nové požadavky

1 Sanace chodníku od vegetace

KMČ žádá o chemickou či jinou likvidaci zelené vegetace na chodnících v ul. Máchova a přilehlých ulicích. Foto
přiloženo.

08 Obecné informace

Příští zasedání KMČ se uskuteční v plánovaném termínu dne 7.9.  2022 v 18.30 hodin. Občané jsou srdečně
vítáni.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 01. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Václav Kryl

Zapsal/a:
Václav Kryl

Ověřil/a:
Bc. Roman Vlha


