
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 1. 6. 2016 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku na 
18:30 dne 1. 6. 2016 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav 
Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava,  Bc. Roman Vlha 
ČSSD, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
 
Nepřítomni - Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS,  
 
Hosté – občané Řepčína a zástupce pedagogického sboru ZŠ 
 
III. Projednávané záležitosti 

 
Připomínky pro policii: 
 
 Parkující vozidla v příjezdové komunikaci k bytovým domů na Balbínově ulici blokují 

volný průchod po chodníku zejména chodců s kočárky a osob na vozíku. 

 

Další projednávané záležitosti: 
 

 Dle geodetů v terénu se připravuje projektová dokumentace pro přeložku vzdušného vedení 
elektrických rozvodů do země. Členové Komise se pokusí zjistit podrobnosti. 

 Internet poradna nabízí sociální služby, na červencovém jednání komise bude prezentovat 
svou nabídku bezplatných služeb občanům. 

 Odbor odpadového hospodářství požádal komisi o distribuci informačních letáků 
domácnostem ohledně zájmu o nádoby na tříděný odpad (plast a papír). Nádoby si pak 
občané mohou objednat prostřednictvím schránek v řepčínských obchodech nebo e-mailem. 

 V souvislosti s plánovanými opravami chodníků v Máchově, Zengrově a Řepčínské se KMČ 
dotáže ČEZu, kdy plánuje realizaci přeložky vzdušného vedení do země. 

 V souvislosti s nehodou autobusu na ulici Horní Hejčínská požadujeme instalaci dopravní 
značky zákaz zastavení v úseku od Nové Hejčínské po Tomkovu. Ze stejných důvodů 
žádáme instalaci dopravní značky zákaz zastavení v mírné zatáčce v ulici Řepčínská od č.o. 
49 po cca č.o. 59. Taktéž opakovaně žádáme omezení tonáže v těchto ulicích. 



 Žádáme o odstranění / úpravu přerostlé a náletové vegetace v těchto místech: Na křižovatce 
Balbínova – Řepčínská, Balbínova – Na trati – okolí přejezdu, v okolí přejezdu na 
Křelovské ulici. 

 Odbor majetkoprávní žádá o vyjádření komise k možnosti směny pozemků pro odvodnění 
Křelovské a stavbu cyklostezky podél Křelovské. Komise návrh směny bere na vědomí. 

 Žádáme o odstranění náletových dřevin před domem na Řepčínské ulici č. o. 95 

 Komise uvažuje o iniciaci obnovy tradice hodů, uvítáme vzpomínky a návrhy občanů. 

 

 
IV. Ukončení jednání 
 
 
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 13. 7. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 


