
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 11. 12. 2018 
 

 
 
I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 11. 12. 2018 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

 

Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele 

PROOL, Martin Doubrava ANO2011, Přemysl Halas KSČM, Jiří Hanák ODS, Lea Kopecká 

ANO2011, Václav Kryl ANO2011 (předseda), Bc. Roman Vlha ČSSD 

 

Nepřítomni – Jan Piskač SPOL, Miloš Zmeškal PIRÁTI 

 

Hosté – Eva Kolářová náměstkyně primátora, PaedDr. Miroslav Skácel zastupitel města, občané   

Řepčína, Hejčína 

 
III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis z listopadového jednání. 
 
IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

 Žádáme o časté kontroly parku, kde se pohybují vandalové, kteří poškozují výzdobu 

vánočního stromu 

 

Další projednané záležitosti: 

 Úprava stání pro kontejnery na Máchově ulici bylo předáno k řešení paní Macenauerové, 

komise do příštího jednání bude sledovat stav. 

 Oprava komunikace před školou je ve fázi nacenění a realizace byla přislíbena v roce 2019. 

 Zóna 30 na starém Řepčíně a u kapličky sv. Isidora je v řešení, realizace v prvním čtvrtletí 

následujícího roku. 

 Plán zasedání komise v roce 2019: 

Členové komise se dohodli, že zasedání se budou konat ve stejném režimu jako doposud a to 

každou první středu v daném měsíci od 18:30 hod. v prostorách KMČ, Svatoplukova 11 



 Děkujeme všem studentům a pedagogickému doprovodu z Církevního gymnázia 

Německého řádu, kteří se zúčastnili úklidu městské části Řepčín v rámci akce „Den dobrých 

skutků“. Komise městské části Řepčín tímto děkuje za jejich hojnou účast a vysoké nasazení 

pro dobrou věc. 

 

V. Nové požadavky  

 Komunikace od kapličky sv. Isidora k ZŠ a MŠ je v nebezpečném stavu, zejména pro děti, 

které tudy chodí do školy. Žádáme o zrychlené řešení jak provizorních opatření, tak 

rekonstrukce vozovky a výstavby chodníku. Uvedené je dlouhodobě investiční prioritou 

komise. 

 Žádáme o úklid parku a častější vývoz košů, nyní jsou neustále přeplněné. Zároveň žádáme 

o umístění nádoby na plasty ke vchodu k dětskému hřišti. 

 Občané upozorňují na nepořádek v okolí lavičky v Mojmírově ulici, který zde zanechávají 

zejména žáci blízké ZŠ. Žádáme vedení školy o součinnost a vhodné pedagogické působení 

na žáky včetně úklidu dotyčného prostoru. 

 Občané upozorňují na časté zajíždění těžkých nákladních vozidel do Řepčínské ulice, kdy si 

řidiči mířící do areálu Moravských železáren zaměňují číslo popisné 35 s číslem 

orientačním. V tomto úseku již dříve bylo dopravní omezení vjezdu nákladních vozidel nad 

12t. Žádáme o znovuobnovení tohoto omezení i vzhledem k charakteru této komunikace. 

 Žádáme o odstranění náletových dřevin (Bez černý, obrostlý pařez Lípy srdčité, Růže 

šípková apod.) před č. o. 64 na Řepčínské ulici a v okolí. 

 

VI. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. 1. 2019 v 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Schválil: Václav Kryl   

 

Zapsal: Ladislav Čáp  

 


