
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 1. 11. 2018 
 

 
 
 

I. Zahájení jednání  

 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku  

na 18:30 dne 1. 11. 2018 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova 11. 

 

 

II. Prezence 

 

Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Jiří 

Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Václav Kryl ANO2011, Michael Mencl ČSSD 

(předseda), PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD 

 

Nepřítomni – Luděk Mrákava,  

 

Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO 

 
 
III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis z říjnového jednání. 
 
 
IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

 Žádáme o zaměření se na kontroly parku v okolí vánočního stromu v Řepčínském parku, a 

to zejména od 29. listopadu do 6. ledna. 

Další projednané záležitosti: 

 Rozsvěcení Vánočního stromu bude ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 17:00 

 Na náměstíčku byl díky úsilí komise, majitelky objektu a pí. Koutné odstraněn billboard, 

který byl uvolněný a ohrožoval veřejné prostranství. 

 Komise uvolnila částku max. 5 tis. Kč pro ZŠ Svatoplukova na nákup materiálu na výrobu 

ozdob na vánoční strom a 17 tis. Kč na ozdobení a odzdobení vánočního stromu 

stromolezci. 

 Komise uvolnila zbývající částku z letošního rozpočtu, tj částku ve výši 20 tis. Kč na zřízení 

elektrické přípojky u parkoviště in-line okruhu v Břetislavově ulici. Z nového odběrného 



místa budou zásobovány kulturní a společenské akce, které se v těchto místech každoročně 

konají. 

 V Křelovské ulici bylo na žádost Komise zhotoveno zpevněné stání pro kontejnery na 

tříděný odpad.  

 

V. Nové požadavky  

 ZŠ upozorňuje na špatný stav komunikace podél parku od ul. Svatoplukovy, kde jsou 

výtluky, které krom omezené schůdnosti znemožňují využití pro sportovní aktivity školy 

(běh na 50 m a 100 m). Zároveň tato komunikace slouží k přístupu k pomníku padlých 

v parku. Komise žádá o kompletní opravu této cesty včetně chodníku. Bude nutné upravit i 

příčný sklon. Vzhledem k finančním nákladům, které budou přesahovat 500 tis. Kč, žádáme 

o spolufinancování dotčenými odbory (školství, OSMK, investice). 

 

VI. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín by mělo proběhnout ve středu 5. 12. 2018 v 18:30 v prostorách Komise 

v suterénu ZŠ Svatoplukova. Může však dojít ke změně vzhledem ke jmenování nových Komisí. 

Sledujte prosím nástěnky KMČ a facebookové stránky. Budeme Vás informovat.  

 

 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Ladislav Čáp  

Schválil: Michael Mencl  


