
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 22
Řepčín

Č. 9 / 2022 07. 09. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Václav Kryl, Ladislav Čáp, Ladislav Bubeníček, Eva Halasová, Bc. Roman Vlha

Omluveni: Lea Kopecká, Jiří Hanák, Ing. Jakub Novák

Neomluveni: Mgr. Jan Piskač, Miloš Zmeškal

Hosté: Občané MČ Řepčín 

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Program schůze byl jednomyslně schválen.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

K zástupcům MPO byli vzneseny ze strany občanů následující požadavky: kontrola Rubešovy/Řepčínská ul. kde
se vyskytuje opět zvýšená kumulace bezdomovců a následně s tím spojené problémy, konzumace alkoholu a
nepořádku (u večerky na ul. Řepčínská). Ze strany KMČ požadavek na častější kontrolu parku u školy. V okolí
tzv. jeskyně se nyní vyskytla černá skládka. Foto přiloženo. KMČ má podezření na přebývání bezdomovců.
Žádáme MPO o noční kontroly v parku a eliminaci nežádoucího pohybu a pobývaní osob v nočních hodinách.

03 Vystoupení hostů

Za občany MČ vystoupili obyvatelé přilehlých pozemků zamýšlené a již projednávané záležitosti okolo
zamýšlené změně Územního plánu na výstavbu na pozemku 975 v KÚ MČ Řepčín, kde se sousedé dotčení
tímto záměrem postavili proti tomuto projektu. Chtějí současný stav zachovat. Ke stejnému stanovisku se již v
minulosti vyjádřila  KMČ v předchozích zápisech a navrhla vevěci podat připomínku a odevzdat do 15.9.2022 -
zajistí předseda KMČ

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Sanace chodníku od vegetace - Předáno
Starší požadavky
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 - Před uzavřením
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



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
KMČ prozatím sděluje nesouhlasné stanovisko s prodejem dotčeného pozemku.KMČ rozhodne a podá
stanovisko po projednání na příslušném odboru MM Olomouce a zjištění více informací o předmětném
pozemku. Rozhodnutí o prodeji se překládá na příští zasedání komise.

07 Nové požadavky

1 Úklid v okolí jeskyně v parku u školy

KMČ žádá o odstranění černé skládky a nepořádku TSMO. Viz Foto.

08 Obecné informace

Poslední zasedání KMČ v tomto volebním období proběhne dne 5.10. 2022 v prostorách KMČ od 18:30 hod.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 04. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Václav Kryl

Zapsal/a:
Václav Kryl

Ověřil/a:
Bc. Roman Vlha


