
  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 5. 6. 2019 
 

 
 

I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 5. 6. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

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

PROOL, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Václav Kryl ANO2011 (předseda), Jan Piskač SPOL, 

Miloš Zmeškal PIRÁTI, Jiří Hanák ODS,  

 

Nepřítomni - Přemysl Halas KSČM, Martin Doubrava ANO2011, Bc. Roman Vlha ČSSD 

 

Hosté – občané Řepčína, zástupce MPO 

 

 
III. Schválení minulého zápisu 

 

 Komise schválila zápis z květnového jednání. 
 
IV. Projednávané záležitosti 

 
Připomínky pro policii: 

 KMČ požaduje přemístit preventivní radar měření rychlosti z ulice Svatoplukova na ulici 

Křelovská 

Trvající připomínky pro policii: 

 Na parkovišti u In-line v Břetislavově ulici jsou dlouhodobě odloženy dva nepojízdné osobní 
automobily (jeden na veřejné zeleni)  

 

Trvající požadavky: 

 Předseda KMČ prověří projednání zóny 30 s KMČ Hejčín ( od křižovatky Tomkova po 

křižovatku Křelovská x Svatoplukova x Řepčínská 

Další projednané záležitosti: 

 KMČ projednala návrh na prodloužení či jinak pojmenování ul. J. Glazarové a rozhodla ulici 

prodloužit 

 



 KMČ žádá opět o opravu chodníků do původního stavu po provedených výkopech 

prováděných firmami pro ČEZ Distribuce, a.s. 

- občané opakovaně upozorňují na nekvalitní práci provádějících firem a nedoporučují 

převzetí chodníků (chybějící a uvolněné dlaždice bez výplní spár, chodníky jsou nerovné 

a práce je neodborně provedená) 

 

 Předseda KMČ na příštím zasedání seznámí členy komise se studiemi veřejných prostranství 

v Řepčíně, které jsou uloženy na OMZOH u paní Gerhardové 

 Předseda KMČ se zúčastní dne 15. 7. 2019 jednání RMO a KMČ ukládá předsedovi, kromě 

jiné, projednat následující: 

- Projednat možnosti vedoucí ke snížení rychlosti neukázněných řidičů v ulici Křelovská 

(úsekové měření PČR, ostrůvek, retardér, zúžení vozovky apod.) 

- Oprava přístupové komunikace k ZŠ a MŠ Svatoplukova, vybudování chodníku a 

odkupu pozemků k tomu potřebných 

- vybudování chodníku v ulici Břetislavova u parčíku a odkupu pozemků k tomu 

potřebných 

 

V. Nové požadavky 

 občané upozorňují na svoz tříděného odpadu (papír), který neprobíhá dle harmonogramu 

(delší intervaly) a dochází tak k znečištění v okolí kolem nádob  

  

VI. Majetkoprávní záležitosti 

 ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ, oddělení majetkových řízení žádá KMČ ve věci dle spisové 

značky: S-SMOL/034896/2019/OMAJ/Ind 

Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nebo prodeji nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce 

Nemovitá  věc: 

Část pozemku parc. Č. 972/1 zahrada o výměře 180 m2 v k.u. Řepčín, obec Olomouc 

KMČ souhlasí s pronájmem pozemku 

 

VII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat v pravidelném termínu ve středu 3. 7. 2019 v 18:30 v 

prostorách Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Zapsal: Václav Kryl  

 

Schválil: Václav Kryl   


