
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 13. 5. 2020 

 
 

I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 13. 05. 2020 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

Přítomni – Přemysl Halas KSČM, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Václav Kryl ANO2011 

(předseda), Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI, Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Jiří 

Hanák ODS, Martin Doubrava ANO2011, Jan Piskač SPOL 

 

Omluveni - Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele PROOL 

 

Hosté – Zástupci MPO 

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis z březnového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

Trvající požadavky: 

● KMČ opakované žádá o dořešení situace okolo reklamovaných chodníku na celém území 

Řepčína. V odstraňování reklamací by se dle informací z Magistrátu mělo pokračovat v 

letních měsících. 

● KMČ žádá o doplnění cedulek s názvy ulic v celém Řepčíně dle dříve doložených podkladů 

chybějících cedulek. Situace je v řešení dle informace Magistrátu SmOL. 

● KMČ žádá o informace ohledně opravných prací na autobusové zastávce linky 18 - Řepčín, 

škola ve směru, která byla hrazena z fondu estetizace KMČ. 

● KMČ žádá o pravidelný úklid ulic Na Zahrádkách a ulice Rubešova, kde se dlouhodobě 

vyskytuje nepořádek. 

 

● Další projednané záležitosti: 

o Lea Kopecká informovala KMČ, že akce “Ukliďme česko” byla z důvodu karantény 

zrušena. 



 

o Akce, které spolupořádá KMČ Řepčín - Čarodějnický karneval a Kácení máje byly 

z důvodu nařízení vlády zrušeny. KMČ bude řešit společně se spolkem Naše 

Řepčínsko, z. s. náhradní akci menšího rozměru spojenou s brigádou na začátku 

července. KMČ navrhuje termín v sobotu 4. 7. 2020. KMČ zároveň projedná 

možnost spolupráce s aktivitou Univerzity Palackého “Zaparkuj” na této a případně 

dalších akcích spolupořádaných KMČ Řepčín. Termín, program a finanční 

požadavek bude projednán na příštím zasedání KMČ po schůzi spolku Naše 

Řepčínsko 

o Plán práce TSMO na květen - sečení trávy je v měsíci květnu plánované v okolí 

Moravských Železáren. 

o Předseda KMČ informoval o plánu opravy chodníku v ulici Martinova od ulice 

Břetislavova.  

o Předseda KMČ informoval o jednání ohledně opravy a zúžení chodníku v ulici 

Břetislavova tak, aby vznikly v této ulici také další parkovací místa. KMČ se 

dohodla, že situaci projedná dále s uživateli okolních nemovitostí na dalších 

jednáních. 

o V sobotu 16. 5. 2020 od 9:00 proběhne v parku u Mlýnského potoka. Akci 

organizuje spolek Naše Řepčínsko z.s. 

o Členové KMČ do příštího jednání připraví návrhy pro umístění vánočního stromu 

v Řepčíně pro zimu 2020. 

 

V. Nové požadavky 

 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

 

VII. Estetizace 

● Zastupitelstvo SmOl rozhodlo na svém mimořádném zasedání o snížení rozpočtu pro 

estetizaci v roce 2020 na 150 000,- Kč. Na příštím zasedání bude upraven návrh. 

●  

VIII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat již v pravidelném termínu a to ve středu 3. 6. 2020 od 

18:30 v prostorách Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

Je nutné ale dodržet platná hygienická nařízení. 

 

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Zapsal: Přemysl Halas 

Schválil: Václav Kryl  


