
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 2. 8. 2017

I. Zahájení jednání 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku 
na 18:30 dne 2. 8. 2017 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.

II. Prezence

Přítomni – Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Bc. Roman Vlha
ČSSD

Nepřítomni –  Ladislav  Bubeníček  KDU-ČSL,  Jiří  Hanák ODS,  Martin  Grygárek,  Zdeňka
Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM

Hosté – zástupce Městské policie Olomouc

III. Schválení minulého zápisu

 Komise schválila zápis z červencového jednání.

IV. Projednávané záležitosti

Připomínky pro policii:

 V okolí autoservisu Bauer parkují na vozovce a na chodníku vozidla, která brání bezpečné-
mu provozu v tomto místě.

Další projednané záležitosti:

 Členové komise se zúčastnili  jednání KMČ Neředín,  se kterou sdílí  dlouhou hranici.  Na
jednání byl přijat návrh na zařazení vybudování cyklostezky z Křelovské okolo Globusu ke
krematoriu v Neředíně do investičních priorit obou komisí.

 Každý srpnový pátek bude v parku Svatoplukova letní kino včetně občerstvení.

V. Nové požadavky 

 U telefonní budky v Řepčínské ulici (u malé školy) je výrazně propadlý chodník, jedná se o
místo, kde ČEZ začátkem července napojoval novou přípojku pro telekomunikační zařízení
vedle tel. budky. Žádáme o neprodlené uvedení chodníku do řádného stavu.



 Opakovaně připomínáme zdokumentovanou a odsouhlasenou reklamaci chodníku v Řepčín-
ské ulici, kde došlo při rekonstrukci chodníku k lokálnímu nevhodnému spádování chodníku
směrem k bytovému domu č.p. 95 / č.o. 64, který se tak potýká s podmáčením zdí. Majitelé
domu požadují i opravu podmáčené zdi (předseda SVJ Bc. Vlha, tel. 775 951 020) 

VI. Místo a čas příští schůze

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 6. 9. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná. 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy

Zapsal: Ladislav Čáp 
Schválil: Michael Mencl


