
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 5. 9. 2018 
 

 
 
I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 5. 9. 2018 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

 

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

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

(předseda), Bc. Roman Vlha ČSSD 

 

Nepřítomni – Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 

 

Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO 

 
 
III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis ze srpnového jednání. 
 
 
IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

 Upozorňujeme na dlouhodobě odstavená vozidla (vraky) v Řepčíně: Ve Svatoplukově ulici 

naproti ZŠ prof. Matějčka, v Máchově a v Břetislavově ulici. 

 Prosíme MPO, aby se zaměřila na dlouhodobé stání v parkovacím zálivu se značkou K+R u 

MŠ v Řepčínské ulici. 

Další projednané záležitosti: 

 Po rekonstrukci přejezdu na Křelovské se skokově zvýšila hlučnost při průjezdu vlaku, 

SŽDC po několika urgencích zkušebně provádí ruční mazání kolejí a situaci vyhodnocuje. 

 Suchý strom na ulici Řepčínská před č.o. 23 byl firmou odstraněn a bude do konce března 

(konce vegetačního klidu) nahrazen novým. 

 Členové Komise se dohodli, že sami nainstalují dataprojektor, který bude sloužit pro potřeby 

Klubu seniorů i Komise, aby byl k dispozici co nejdříve. 

 

 



V. Nové požadavky  

 Lampa u brány na hřiště ZŠ Svatoplukova střídavě zháší, lampa veřejného osvětlení v ulici 

Martinova před č.o. 8 v posledním půl roce málo svítí. 

 Komise připomíná, že je zapotřebí zlepšit osvětlení Oldřichovy, např. osazením druhé lampy 

na výložník. 

 Komise opakovaně žádá o vyznačení zóny 30 v oblasti starého Řepčína (tzn. ne na ulici 

Řepčínské) a o snížení rychlosti a doplnění značky „pozor, děti!“ u kapličky sv. Isidora, tj. u 

odbočky k ZŠ Svatoplukova. 

 Před parkem Svatoplukova opět praskla voda. KMČ dlouhodobě upozorňuje na 

problematický stav vodovodní sítě v Řepčíně a zařadila ho do investičních priorit města na 

rok 2019. 

 Od zastávky Řepčínská (směr do centra) po kapličku sv. Isidora a v okolí prodejny potravin 

u Rubešovy ulice jsou zaplevelené chodníky. 

 

VI. Místo a čas příští schůze 

 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 3. 10. 2017 v 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Zapsal: Ladislav Čáp  

Schválil: Michael Mencl   

 


